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FROM THE PUBLISHER
Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou nové číslo ročenky významných
advokátních kanceláří v České republice, a to pro rok 2013.
Cílem této publikace je přinést především zadavatelům
právních služeb v ČR přehled o trhu a o jednotlivých právnických firmách.

Dear Readers,
We are pleased to present to you the new issue of the Year
Book of Leading Law Firm in the Czech Republic for 2013.
The objective of this publication is primarily to provide those
commissioning legal services in the Czech Republic with an
overview of the market and individual law firms.

Miroslav Chochola
CEO / předseda představenstva
EPRAVO.CZ, a.s.
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Weil, Gotshal & Manges s.r.o. advokátní kancelář

PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU 2012
PRO MEZINÁRODNÍ KANCELÁŘE

a současně
Právnická ﬁrma roku 2012 v kategoriích:
Fúze a akvizice
Řešení sporů a arbitráže
Nejlepší klientské služby

Děkujeme našim klientům

Křižovnické nám. 193/2
110 00 Praha 1
tel.: 221 407 300, fax: 221 407 310
www.weil.com

Ne všechny problémy
lze rozpoznat na první pohled.
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Obchodní
právo

Fúze
a akvizice

Korporátní
restrukturalizace,
správa
pohledávek

Transakční
a všeobecné
poradenství

Bankovnictví,
ﬁnance,
leasing

Tým 28
8 profesionálů
16 právníků 5 základních
advokátních praxí
Mgr. Ing. Zdeněk Mikuláš
Advokát a partner kanceláře

Mgr. Ing. Marek Švehlík
Advokát a partner kanceláře

Specializace na právo obchodních
společností, závazkové právo,
podnikové fúze, akvizice, korporátní
a osobní restrukturalizace, transakce
v oblasti blokových prodejů pohledávek.
12 let praxe v pobočce mezinárodní
advokátní kanceláře White & Case.

Specializace na právo obchodních
společností se zaměřením na corporate governance a restrukturalizace
podniků, civilní a trestní řízení,
daňové právo a soutěžní právo.
12 let praxe v pobočce mezinárodní
advokátní kanceláře Rödl & Partner.

Švehlík & Mikuláš advokáti s. r. o. Purkyňova 74/2, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 273 134 550, E-mail: info@samak.cz, www.samak.cz

Legal know-how lives in the brain. But the heart glows with something equally important: Spirit. Passion.
And the insatiable impulse to think beyond and achieve more for the client. We call this: Lawyering.

Schönherr s.r.o. | advokátní kancelář | Palladium | nám. Republiky 1079/1a | CZ-110 00 Praha 1 | | ofﬁce.czechrepublic@schoenherr.eu

AUSTRIA | BULGARIA | CROATIA | CZECH REPUBLIC | EUROPEAN UNION | HUNGARY
MOLDOVA | POLAND | ROMANIA | SERBIA | SLOVAKIA | SLOVENIA | TURKEY | UKRAINE

www.schoenherr.eu

P RÁVNÍ PORADENSTVÍ | D AŇOVÉ PORADENSTVÍ | A UDIT
O UTSOURCING | M ANAGEMENT & B USINESS CONSULTING

Úspěch nezná hranic!
Provázíme Vás po celém světě.

www.roedl.cz

Praha
Platnéřská 2
110 00 Praha 1
Tel.: +420 236 163 111
prag@roedl.cz

Brno
Mendlovo nám. 1a
603 00 Brno
Tel.: +420 530 300 500
bruenn@roedl.cz

MALÁ KANCELÁ S VELKOU VIZÍ
Služby v pracovnprávní oblasti

Služby v obchodnprávní oblasti

Klientm Randl Partners poskytujeme kompletní zázemí v oblasti pracovního práva
a HR managementu. Oceují nejen právní
poradenství nejvyšší odborné úrovn, adu
vydávaných publikací a poádaných seminá, ale zejména náš lidský pístup k jejich
problémm.

Obchodnprávní tým Randl Partners poskytuje excelentní poradenství v oblasti
práva obchodních spoleností a závazkového práva a v souvisejících oblastech,
jako je nap. soutžní právo, právo duševního vlastnictví, administrativní právo, právo
nemovitostí i telekomunikaní právo.

lenství v prestižní pracovnprávní alianci
Ius Laboris nám dodává potebný mezinárodní pesah a praxi.

Naši klienti mohou vždy oekávat vysoce
individuální pístup k jejich záležitostem.

„Tým specializovaný výhradn na pracovní
právo, s velice širokým obchodním pehledem a porozumním pro výzvy, kterým elíme. Rychlý, efektivní a aktivní.“
Chambers Europe 2012

v oboru Pracovní právo

Dlouholetá praxe a hluboké znalosti obchodního práva, zajištné specializací všech len týmu na obchodní právo a s ním související oblasti, jsou zárukou profesionality
veškerých našich služeb.

City Tower
Hvzdova 1716/2b
140 78 Praha 4
eská republika
Tel.: +420 222 755 311
Fax: +420 239 017 574
Email: ofce@randls.com
Web: www.randls.com

PRK Partners
je již 20 let symbolem
špičkové kvality
právních služeb
a osobního přístupu

Spojujeme teorii s praxí.
Vydejte se na cestu s těmi, kteří ji vytyčili.

PRAHA | BRATISLAVA | BUDAPEŠŤ | OSTRAVA

Stoprocentně vlastněné pobočky
s jednotným managementem,
know-how a ﬁremní kulturou

1 ﬁrma pro region střední
a východní Evropy

Praktická a ekonomicky
efektivní řešení zohledňující
regionální synergie

120 právníků
a daňových poradců

Detailní znalost právního,
ekonomického, podnikatelského
i kulturního prostředí a jazyků
jednotlivých zemí a regionální vize

Moskva

Minsk
Varšava

Pr
raha
rah
a
Praha
Kyjev
Kyjev

Bratislava
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Špičková kvalita
právních služeb

Soﬁe

Společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář poskytuje
komplexní právní a poradenské služby pro veřejný a soukromý
sektor v rámci celé České republiky, a to prostřednictvím
svých více jak 20 právních specialistů.

MT Legal s.r.o.,
advokátní kancelář

PRAHA
Karoliny Světlé 25, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 866 555
BRNO
Jakubská 121/1, 602 00 Brno 2
tel.: +420 542 210 351
OSTRAVA
Bukovanského 30, 710 00 Ostrava
tel.: +420 596 629 503

email: info@mt-legal.com
www.mt-legal.com

NABÍZENÉ SLUŽBY
— komplexní právní poradenství
— poradenství dodavatelům a zadavatelům veřejných zakázek
— kontrola nabídek dodavatelů, administrace zadávacích a koncesních řízení
— zpracování právních rozborů a analýz
— zastupování v soudních, správních a arbitrážních řízeních
— přednášková činnost, metodická podpora

HLAVNÍ SPECIALIZACE
— právo veřejného investování (veřejné zakázky, koncese, projekty PPP,
veřejná podpora, strukturální fondy EU)
— právo EU
— právo duševního vlastnictví, právo ICT
— energetické právo
— zdravotnické právo
— vodní a lesnické právo
— právo obchodní, občanské, správní, pracovní
— arbitráže a investiční spory

Advokátní
kancelář
Naše služby:
Korporátní a komerční právo
M&A
Finanční restrukturalizace
Cenné papíry
Smluvní agenda
Sporná agenda
Problematika hospodářské soutěže
Nemovitosti a stavební právo
Duševní vlastnictví

MSB Legal, v.o.s.
Bucharova 1314/8
158 00 Praha 13
Tel.: +420 251 566 005
Fax: +420 251 566 006
E-mail: praha@msblegal.cz
www.msblegal.cz

Advokátní kancelář MSB Legal, v.o.s. poskytuje komplexní právní služby
podnikatelským subjektům, včetně společností s výlučnou či částečnou
zahraniční majetkovou účastí. Ačkoli většinu agendy kanceláře tvoří
problematika související s podnikáním, poskytujeme právní služby také
nepodnikajícím fyzickým i právnickým osobám, převážně z oblasti
občanského, pracovního a správního práva. Své služby poskytujeme
v českém, anglickém a francouzském jazyce.

3RGREQĚMDNRSŐtURGDLP\Y.XELäWRYi &R
YĚŐtPHMHQYXæLWHÿQiVSRMHQt-HQWDNRYi
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QHRÿHNiYDQëFKIRUHP-HQWDNRYiVWRMt
v ]iNODGHFKWUDGLF-HQWDNRYiEXGRXRFHQĚQD
MDNRVLOQi$GYRNiWQtNDQFHOiŐ.XELäWRYi &R
MHSUiYQtVSROHÿQRVWtSUiYĚWDNRYëFKVSRMHQt
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DSURIHVLRQDOLWDVSROXVHVLOQëP]i]HPtP
DUR]ViKORXSUD[tMVRXSRWRP]iUXNRXWRKR
æHYäHFRGĚOiPHMGHWtPVSUiYQëPVPĚUHP

We know how to score

KŠD LEGAL
advokátní kancelář s.r.o.
PRAHA

BRATISLAVA

KŠD ECONOMIC a.s.
www.ksd.cz
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ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JELÍNEK
Jsme silná rozvíjející se společnost, největší
v Pardubickém kraji, s více než patnáctiletou tradicí.
Jako všestranná kancelář poskytujeme právní služby
a poradenství ve všech oblastech práva. Nabízíme
nejen komplexní právní servis, ale i dílčí právní úkony,
a to jak podnikatelským, tak fyzickým osobám na území
České republiky i v zahraničí.
Právní poradenství a služby na nejvyšší úrovni poskytujeme
me
našim klientům prostřednictvím sehraného týmu
složeného z advokátů různých zaměření. Pro pot
otře
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$GYRNiWQt NDQFHOiő +DUWPDQQ -HOtQHN )UiłD D SDUWQHőL VUR MH WUDGLÿQt ÿHVNi DGYRNiWQt NDQFHOiő  V YtFH QHæ
GYDFHWLOHWRXKLVWRULtSRVN\WXMtFtSUiYQtVOXæE\YHONëPREFKRGQtPVSROHÿQRVWHPKROGLQJRYëPXVNXSHQtPRUJiQţP
VWiWQtVSUiY\D~]HPQěVDPRVSUiYQëPFHONţP3RGREXVYpH[LVWHQFHVLY\EXGRYDODSHYQpPtVWRQDÿHVNpPWUKX
$GYRNiWQt NDQFHOiő Pi SUDFRYLäWě Y 3UD]H D +UDGFL .UiORYp SőLÿHPæ QD SRVN\WRYiQt SUiYQtFK VOXæHE D SURYR]X
DGYRNiWQtNDQFHOiőHVHSRGtOtYVRXÿDVQpGREěRNRORSUDFRYQtNţ
3UiYQtVOXæE\MVRXQDEt]HQ\SőHGHYätPQD~]HPtþHVNpUHSXEOLN\]HPtFK(8DYSőtSDGěSRWőHE\O]H]DMLVWLWSRVN\WQXWt
SUiYQtVOXæE\LMLQGHY]DKUDQLÿt.WRPXVORXætDNWLYQtÿOHQVWYtNDQFHOiőHYQDGQiURGQtPVGUXæHQt$%/ $OOLDQFH
RI  %XVLQHVV /DZ\HUV  3UiYQt VOXæE\ SRVN\WRYDQp DGYRNiWQt NDQFHOiőt QHMVRX ]DPěőHQ\ SRX]H QD QěNWHUp REODVWL
SUiYDQHERQDXUÿLWRXSUREOHPDWLNXDOHMVRXSRVN\WRYiQ\YFHOpPVSHNWUXSUiYDVRXNURPpKRLYHőHMQpKR3URIHVQt
WëPDGYRNiWQtNDQFHOiőHWYRőtYë]QDPQtRGERUQtFLNWHőtSUDYLGHOQěSXEOLNXMtYRGERUQëFKÿDVRSLVHFKDSţVREtMDNR
]NXäHQt D DNWLYQt ÿOHQRYp Y RUJiQHFK SőHGQtFK LQVWLWXFt D YěQXMt VH  SőHGQiäNRYp ÿLQQRVWL ]YOiäWě SUR RGERUQRX
YHőHMQRVW

ęHVNRVORYHQVNi
DGYRNiWQtNDQFHOiš
VPH]LQiURGQtP
GRVDKHP

3UiYQLFNi¿UPDURNX
YNDWHJRULtFK
'HYHORSHUVNpDQHPRYLWRVWQt
SURMHNW\
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1.PtVWRPH]LGRPiFtPL
SUiYQLFNêPL¿UPDPL


 YtFHQHåGHVHWOHW~VSČãQpKRSĤVREHQtQDWUKX
 +DYHO+ROiVHN 3DUWQHUVVHVtGOHPY3UD]HDNDQFHOiĜHPLY%UQČ
2VWUDYČD%UDWLVODYČMHVWêPHPYtFHQHåSUiYQtNĤQČNROLNDGHVtWHN
VWXGHQWĤSUiYQLFNêFKIDNXOWDYtFHQHåVSROXSUDFRYQtNĤYþHWQČ
]DPČVWQDQFĤVSROXSUDFXMtFtLQNDVQtDJHQWXU\&DVK&ROOHFWRUV
QHMYČWãtþHVNRVORYHQVNRXSUiYQLFNRX¿UPRX
 NDQFHOiĜMHSRGOHKLVWRULFNêFKYêVOHGNĤYãHFKSČWLURþQtNĤR¿FLiOQt
VRXWČåH3UiYQLFNi¿UPDURNXSRGOHFHONRYpKRSRþWXQRPLQDFtDWLWXOĤ
QHM~VSČãQČMãtþHVNRXDGYRNiWQtNDQFHOiĜtYUiPFLWRKRWRKRGQRFHQt
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 NDQFHOiĜMHY\VRFHGRSRUXþRYDQiY]iVDGČYãHPLKODYQtPL
PH]LQiURGQtPLUDWLQJRYêPLSXEOLNDFHPL
 VWiOêFKNOLHQWĤVSROHþQRVWt]&]HFK7RSDVSROHþQRVWt
XYHGHQêFKYVH]QDPXQHMYČWãtFKVYČWRYêFK¿UHP)RUWXQH

1. PtVWRYSRþWXUHDOL]RYDQêFK
I~]tDDNYL]LFYýHVNpUHSXEOLFH



1.PtVWRYSRþWXUHDOL]RYDQêFK
I~]tDDNYL]LF
YýHVNpUHSXEOLFH

 SDUWQHUVWYtVNOLHQW\]DORåHQpQDQDGVWDQGDUGQtSRGSRĜHMHMLFKSRGQLNiQt
LQGLYLGXiOQtPSĜtVWXSXSRUR]XPČQtDUHVSHNWXGĤYČĜHDORDMDOLWČ
 NDQFHOiĜMHVRXþiVWtWĜt]GHVHWLQHMSUHVWLåQČMãtFKPH]LQiURGQtFK
SUiYQLFNêFKVtWt:RUOG/DZ*URXS6WDWH&DSLWDO*URXSD)LUVW/DZ
,QWHUQDWLRQDO
 VOXåE\SRVN\WRYDQpYDQJOLþWLQČþHãWLQČVORYHQãWLQČQČPþLQČ
IUDQFRX]ãWLQČLWDOãWLQČUXãWLQČãSDQČOãWLQČSRUWXJDOãWLQČSROãWLQČ
DXNUDMLQãWLQČ



www.havelholasek.cz
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Dosáhněte lehce svého cíle. S námi.

Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK / Nad Petruskou 1, 120 00 Praha 2 / erhartova@akev.cz , vitek@akev.cz / www.akev.cz

Naše mise: Spolehlivý osobní právník
pro firmy poskytující praktické služby
zaměřené na výsledky za dobrou cenu.
„Dvořák & spol., advokátní kancelář’s team
is dynamic, efficient, and flexible." Legal500
„Very knowledgeable about local laws and
regulations, and offers excellent value for
money." Chambers and Partners

Dvořák Hager & Partners,
advokátní kancelář, s.r.o.
Oasis Florenc, Pobřežní 12
186 00 Praha 8
Tel.: +420 255 706 500
Fax: +420 255 706 550
E-mail: praha@dhplegal.com

www.dhplegal.com

Dvořák Hager & Partners znamená tým 26 advokátů a dalších
právníků v kancelářích v Praze a Bratislavě, poskytující právní poradenství jak nadnárodním společnostem, tak českým a slovenským podnikatelům.
Komplexní právní podpora v oblasti:
I Právo obchodních společností. Fúze a akvizice
I Financování a kapitálový trh
I Obchodní smlouvy. Mezinárodní obchod a přeprava
I Nemovitosti a výstavba
I Hospodářská soutěž. Veřejné zakázky. PPP
I Zastupování v soudních a arbitrážních řízeních
I Insolvence a restrukturalizace
I Pracovní právo
I Životní prostředí a odpady
I Energetika
Advokátní kancelář Dvořák Hager & Partners je pravidelně doporučována renomovanými mezinárodními publikacemi jako
jsou Legal500 (oblast korporátního práva / fúzí a akvizic (M&A),
finančního práva / práva kapitálového trhu, nemovitostí a řešení
sporů), Chambers and Partners (oblast fúzí a akvizic, korporátního práva, pracovního práva a práva nemovitostí) a European
Legal Experts (oblast obchodního práva).
Advokátní kancelář Dvořák Hager & Partners byla v rámci soutěže
Právnická firma roku 2012 oceněna jako doporučovaná advokátní kancelář v kategoriích právo obchodních společností, fúze
a akvizice a pracovní právo.
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Meet Dentons.
The new
global law
firm created
by Salans, FMC
and SNR Denton.
Know the way.

dentons.com
© 2013 Dentons

.RPSOH[QtSŒtSDG\DLQRYDFH²
naše doména
1DY]GRU\WRPXçHJOREDOL]DFHVWiOHYtFHSURSRMXMHVYĜWVHSUiYRNWHUp
EìYiSRXçtYiQRYUiPFLUŤ]QRURGìFKWUDQVDNFtDSURMHNWŤYSŒHYiçQp
YĜWåLQĜSŒtSDGŤVWiOHŒtGtPtVWQtPL]iNRQ\7DNpSURVWŒHGtE\]Q\VXVH
SRVWXSHPĀDVXSURPĜQLORDWUDQVDNFHVSŒHVDKHPGRQĜNROLNDMXULVGLNFt
VHVWiYDMtPpQĜDPpQĜYìMLPHĀQìPL

3UiYQtÀUPD
URNXYÿ5
IFLR European Awards 2013

3UR$OOHQ 2YHU\NWHUiSURVWŒHGQLFWYtP]DPĜVWQDQFŤSRVN\WXMH
SUiYQtSRUDGHQVWYtNOLHQWŤPYH]HPtFKVYĜWDRYåHPQH]QDPHQi
WHQWRIDNWçiGQpSŒHNiçN\DQLOLPLW\3UiYĜQDRSDN$çQDåtSUiFH
SŒHGVWDYXMtSŒHVKUDQLĀQtWUDQVDNFHDSURMHNW\SŒLQLFKçY\XçtYiPH
LGHiOQtNRPELQDFL]QDORVWtD]NXåHQRVWtSUiYQtNŤ]HYåHFKQDåLFK
NDQFHOiŒt3RPiKiPHWDNNOLHQWŤPGRVDKRYDWMHMLFKFtOHU\FKOHML
VQDGQĜMLDHIHNWLYQĜML
$OOHQ 2YHU\$OOHQ 2YHU\]QDPHQ¾$OOHQ 2YHU\//3DQHERMHMÊSŀLGUX{HQÆVXEMHNW\

allenovery.com

Abbot Legal
Jsme mladá, moderní a dynamická advokátní kancelář. Náš tým

ČLENSTVÍ

se skládá z právníků s mnohaletou praxí v oblasti advokacie, jakož
i právního poradenství v pozicích firemních právníků ve význam-

Jsme aktivními členy a velmi úzce spolupracujeme s vybranými pro-

ných českých i mezinárodních společnostech.

fesními sdruženími a asociacemi:

potřebám našich klientů a obchodních partnerů a jejich obchodním

společnost pro stavební právo
• Česká
Asociace pro podporu projektů partnerství veřejného a soukro• mého sektoru v České republice
pro veřejné zakázky
• Asociace
Komora administrátorů veřejných zakázek
•

plánům, a na základě těchto detailních znalostí pak připravit právní

ZÁVAZKY VŮČI SPOLEČNOSTI

PROČ SPOLUPRACOVAT S NÁMI?
Poskytování právních služeb na vysoké profesionální úrovni je pro
nás samozřejmostí. Naším cílem je též zároveň dokonale porozumět

poradenství takzvaně šité na míru. Naší výhodou je skutečnost, že
jsme řadu let pracovali uvnitř obchodních společností a rozumíme

Jsme nedílnou součástí světa okolo nás a jsme si plně vědomi naší

jejich stylu práce a požadavkům, které jsou kladeny na právní servis

společenské odpovědnosti. Abbot Legal aktivně podporuje vybrané

pro firemní klientelu.

charitativní a obecně prospěšné projekty. Dlouhodobě podporujeme
například:

ské právo, oblast insolvence a restrukturalizace, duševní vlastnic-

Skutky naděje o.s.
• Prague
City Ballet Program o.p.s.
• SC LETNÁ
• Sedmihláska, o.p.s.
•

tví a IT, nemovitosti a stavební právo, hospodářská soutěž, PPP

PARTNEŘI KANCELÁŘE

KORPORÁTNÍ PRÁVO, STÁTNÍ SPRÁVA
I PRÁVNÍ POMOC V ADVOKACII
Mezi naše právní specializace patří především obchodní a občan-

projekty a projektové financování, soudní řešení sporů, rozhodčí
řízení a mediace, sportovní právo, veřejné zakázky. Zkušenosti
máme i v oblasti pracovního, rodinného práva, práva EU a trestního práva.

Mgr. Radka Šimková
• Mgr.
• Ing. Jan Krofta •

ŘEŠENÍ S PŘIDANOU HODNOTOU
Chceme pro klienty kanceláře vytvářet řešení, jež nebudou pouze v souladu s právem, ale která jim poskytnou vysokou přidanou
hodnotu, ať už z hlediska jejich podnikání, či jiných aktivit. Sázíme
na dlouhodobé vztahy s našimi partnery. Sázíme na důvěru, jistotu
a profesionalitu. Sázíme na naše klienty.

Abbot Legal
Břehová 208/8
Praha 1
110 00
URL:
www.abbotlegal.cz
E-MAIL:
abbotlegal@abbotlegal.cz
TELEFON: 221 665 150
ADRESA:

www.epravo.cz I EPRAVO.CZ I 37

Allen & Overy
O NÁS
Allen & Overy si za celou svou více než 80letou historii drží statut
lídra trhu. I dnes, v roce 2013, nacházíme stále nové a originální způsoby řešení i těch nejsložitějších právních problémů, kterým naši
klienti čelí.
V loňském roce jsme například poskytovali poradenství ohledně
největší emise dluhopisů sukuk v Saúdské Arábii a první emise
státních saúdských dluhopisů sukuk. Zabývali jsme se též otázkou

CELOSVĚTOVÉ POKRYTÍ
077 zaměstnanců
• 52 770
právníků
• 512 partnerů
• 42 kanceláří
•

OBLASTI NAŠEHO PRÁVNÍHO
PORADENSTVÍ ZAHRNUJÍ:

celáře v některých významných městech světa, ale zejména o to,

Antimonopolní/soutěžní právo
• Bankovnictví
a finance
• Corporate Governance
• Daně
• Duševní vlastnictví
• Finanční služby
• Insolvence/restrukturalizace
• Kapitálové trhy
• Korporátní právo/fúze a akvizice
• Mezinárodní právo veřejné
• Nemovitosti
• Pojišťovnictví
• Pracovní právo a zaměstnanecké výhody
• Projektové financování
• Protikorupční poradenství
• Regulace a šetření
• Soudní spory a rozhodčí řízení
• Správa aktiv
• Veřejné právo
• Životní prostředí
•

abychom soustředili veškeré naše zdroje a možnosti a uplatnili je

SEKTORY

financování největší solární elektrárny na světě v Arizoně a velkou
měrou jsme se podíleli na projektu největší restrukturalizace státního dluhu v historii, který byl stěžejní součástí řešení krize eurozóny
– toto je pouze ukázka několika z našich úspěchů, které dokládají
naše schopnosti.
Díky kombinaci naší bohaté historie a zkušeností společně se
schopností kreativně myslet a přistupovat k věcem z neobvyklých
úhlů pohledu, ale přitom podstupovat pečlivě promyšlená rizika,
jsme postupně vybudovali jednu z největších mezinárodních sítí
mezi právními kancelářemi s 42 pobočkami v 29 zemích. V nedávné době jsme vstoupili na nové trhy a otevřeli kanceláře v Hanoji,
Ho Či Minově Městě, Casablance a Istanbulu.
Kromě toho pokračujeme v rozšiřování naší sítě přidružených právních kanceláří v dalších 100 zemích světa. Zástupce těchto kanceláří pravidelně zveme na setkání s našimi právníky a klienty, na nichž
sdílíme myšlenky a posilujeme pracovní vztahy.
Když hovoříme o celosvětovém pokrytí, nejde nám jen o to mít kan-

tam, kde to naši klienti potřebují.
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• Biotechnologie
• Energetika

Finanční instituce
• Hotely
a volnočasová zařízení
• Infrastruktura
a doprava
• Maloobchod a spotřební
zboží
• Nemovitosti
• Private equity
• Průmysl a výroba
• Telekomunikace, média a technologie
• Těžba a kovy
•

ALLEN & OVERY V ČESKÉ REPUBLICE
Od vstupu na český trh v roce 1992 jsme získali pověst jedné
z nejlepších kanceláří poskytujících právní služby v České republice. Naší silnou stránkou je kombinace mezinárodních zkušeností s hlubokými znalostmi českého právního a regulatorního
prostředí.
Většina našich právníků jsou Češi, z nichž mnoho dokončilo postgraduální studia v USA, Velké Británii nebo Německu a pracovalo
v našich mezinárodních kancelářích, zejména v Londýně. Pro posílení rozsahu a hloubky svých zkušeností se naši právníci, včetně
našich tří partnerů, účastní pravidelných regionálních a mezinárodních školení s kolegy z celosvětové sítě Allen & Overy.

NEDÁVNÁ OCENĚNÍ
& Overy – vítěz průzkumu TOP zaměstnavatelé
• Allen
2011, 2012 a 2013 – kategorie Právník
Allen & Overy byla v únoru 2013 již podruhé vyhodnocena nejlepšími vysokoškolskými studenty jako vítěz kategorie „Právník“ v rámci průzkumu „TOP zaměstnavatelé“ pořádaného Českou studentskou unií.
& Overy – nejlepší právní kancelář v oblasti
• Allen
Bankovnictví a finance – Právnická firma roku 2012
Allen & Overy se v listopadu 2012 stala vítězem kategorie „Bankovnictví a finance“ v pátém ročníku soutěže Právnická firma
roku 2012 pořádaném společností EPRAVO.CZ.
& Overy oceněna za soustavnou podporu
• Allen
Pro Bono v České republice
Allen & Overy získala v listopadu 2011 u příležitosti 3. výročí

Allen & Overy

projektu Pro bono centrum ocenění od Pro bono aliance, dří-

ADRESA:

ve známé jako Public Interest Lawyers Association (PILA).
URL:
E-MAIL:
TELEFON:

V Celnici 1031/4
Praha 1
110 00
www.allenovery.com/czechrepublic
prague@allenovery.com
222 107 111
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Arzinger & Partneři
Advokátní kancelář Arzinger & Partneři byla v České republice za-

diligence nemovitostí, zajistíme kompletní smluvní dokumen-

ložena v roce 2004. Její založení předcházela dlouholetá spolupráce

taci vč. převodu vlastnictví. Poskytujeme právní poradenství

českých advokátů s advokátní kanceláří Arzinger & Partner v Berlí-

v oblasti nájmů bytů a nebytových prostor;

ně, která vyústila ve vytvoření středo- a východoevropské sítě advokátních kanceláří, jež působí pod společným jménem ARZINGER
& PARTNERS.
Advokátní kancelář Arzinger & Partneři od svého založení plynule
rozšiřuje svou činnost, počet zaměstnanců a spolupracujících advokátů.

výstavba – Komplexní právní servis vč. poraden• investiční
ství v oblasti financování, zastoupení při jednáních apod.;
právo – široká nabídka právního poradenství, vč.
• stavební
územního plánování a stavebního řízení;

Advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech oblastech čes-

právo – Poskytujeme právní poradenstvím družstvům,
• bytové
společenstvím vlastníků, nabízíme kompletní servis v oblasti

kého práva, přičemž se zejména specializuje na následující právní

nájmů bytů vč. vymáhání nezaplaceného nájemného a souvise-

obory:

jících služeb;

právo – komplexní zajištění právních služeb v oblasprávo, vč. zastupování věřitelů v insolvenčním
• obchodní
• insolvenční
ti práva obchodního a korporátního;
řízení. Poskytujeme též právní služby při řešení úpadku či hro-

• obchodních společností, podnikání zahraničních subjektů;

právo obchodních společností – zakládání a administrace

zícího úpadku dlužníka nebo jeho oddlužení. Chráníme naše
klienty před neodůvodněnými a šikanózními insolvenčními
návrhy;

v civilních sporech, vč. práva dědického, rodinprávo – Naše klienty zastupujeme v řízení před správ• zastupování
• správní
ného, ochrana osobnosti, náhrada škody, odpovědnost za vady;
ními orgány, vč. přestupkových řízení;
veřejných zakázek – zastupování zadavatelů
právo – Poskytujeme právní poradenství zaměst• problematika
• pracovní
při jejich zadávání veřejných zakázek, právní poradenství a ponancům i zaměstnavatelům. Připravujeme pro naše klienty pramoc při řešení právních problémů vzniklých v souvislosti se za-

covněprávní dokumenty, vnitřní předpisy, analyzujeme možná

dáváním veřejných zakázek;

rizika. Naše klienty zastupujeme též před soudy v pracovněprávních sporech;

•
právo – Našim klientům zajišťujeme obhajobu před
• trestní
obecnými soudy, právní pomoc při vyšetřování, zastupujeme
právo v oblasti informačních technologií;
•
též poškozené v trestním řízení.
občanské právo se zvláštním přihlédnutím k právním problé• mům týkajícím se nemovitostí – Našim klientům připravuje due
M & A;
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Advokátní kancelář ARZINGER & PARTNERS na základě svých

klientovi a nabízíme tak co nejširší možnosti komunikace,

dosavadních zkušeností získaných při poskytování právních

včetně dostupnosti všech členů našeho týmu na mobilním

služeb vytvořila následující desatero, kterým se při své činnosti

telefonu.

řídí:

• klienta, který vnímáme jako závazek věrnosti. Důsledně vždy
„Loajalita“ – stěžejním východiskem naší práce je vždy zájem

stabilita“ – dlouhodobě se snažíme o vybudování
• „Vnitřní
silného a vyváženého týmu, jehož každý člen cítí ve své práci podporu kolektivu a organizační zázemí kanceláře, které

hodnotíme naši schopnost poskytnout požadovanou právní

mu otevírají potřebný prostor pro sebevědomé hájení zájmů

službu a zkoumáme případné střety zájmů, abychom mohli ne-

klienta.

závisle, účinně a v souladu s pokyny klienta poskytnout právní

•

pomoc.
„Diskrétnost“ – bezvýjimečně plníme zákonem uloženou po• vinnosti
mlčenlivosti. Tuto zásadu promítáme i do nakládání
s informacemi a dokumenty, které nám klienti svěří.
– soustavně sledujeme nejnovější vývoj právní
• „Odbornost“
úpravy a jejího výkladu v literatuře a judikatuře českých a evropských soudů. Pečlivě dbáme na udržování vysoké profesní
úrovně všech členů naší advokátní kanceláře.
– naše služba musí vždy směřovat k prosazení zájmu
• „Důraz“
klienta. Využíváme všech dostupných prostředků k účinnému
dosažení cíle a nespokojíme se s rutinním vyřízením věci. Vždy
bojujeme o vítězství našeho klienta.
– k dosažení vytýčených cílů volíme individu• „Cílevědomost“
ální přístupy respektující konkrétní potřeby a podmínky našich
klientů.
– cítíme se být vázáni kvalitou našich výsled• „Odpovědnost“
ků a proto k poskytování právních služeb přistupujeme odpovědně a se vší vážností. Tomu odpovídá i nastavení kontrolních
mechanismů uvnitř naší advokátní kanceláře, které soustavně
prověřujeme a zdokonalujeme.
– víme, že podstatou kvalitní právní služby je
• „Komunikace“
otevřená komunikace s klientem. Proto klientům nasloucháme
a snažíme se důkladně porozumět jejich zájmům. Pravidelné
informování klienta o postupu vyřizování jeho záležitosti je samozřejmostí.
– při vědomí praktického dopadu rčení, že „čas
• „Úspornost“
jsou peníze“, předkládáme našim klientům řešení vedoucí co
nejrychleji k požadovanému cíli.
– uvědomujeme si, že klient se na nás obrací
• „Dostupnost“
s potřebou řešení svých aktuálních potřeb, které je zpravidla limitováno časem. Naše služby proto přizpůsobujeme

Arzinger & Partneři
ADRESA:
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TELEFON:

Dušní 8/11
Praha 1
110 00
www.arzinger.cz
mail@arzinger.cz
222 320 153
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Baker & McKenzie
Baker & McKenzie se ve 20. století stala zosobněním pojmu globální

Díky 29 právníkům a daňovým poradcům s oprávněním provozovat

právní firma a nyní, ve 21. století, přichází s novou definicí, která od-

praxi v tuzemsku i v zahraničí máme znalosti, přehled a zkušenosti

povídá na výzvy současné globální ekonomiky. Na vše instinktivně

s místním právním systémem i s přeshraničními a mezinárodními

nahlížíme z globální perspektivy, s rozsáhlými znalostmi trhu, pod-

právními transakcemi.

pořenými širokým rozhledem našich více než 4 000 právníků v 71
kancelářích po celém světě.
Jsme charakterističtí globálním způsobem myšlení, práce i jednání,
která překračují hranice zemí, jednotlivých případů a oborů práva.
Již od roku 1949 si zakládáme na budování kultury, obchodního
pragmatismu, profesních dovedností a mezilidských vztahů nezbytných k poskytování prvotřídních služeb přesně přizpůsobených potřebám významných klientů po celém světě.
Naše komunita je založena na úzké spolupráci zástupců 60 národností. Díky svým kořenům a znalosti jazyka a kultury obchodu si
dokážeme poradit s nuancemi místních trhů po celém světě. A naše
přátelské vztahy a široký záběr specializace nám umožňují snadno
vyřešit komplexní problémy z různých oborů a oblastí právnické
praxe v kterékoliv zemi.
Díky naší snaze o maximální kvalitu služeb a péče o klienty doporučuje Chambers Global Directory of the World’s Leading Lawyers
naše právníky častěji a ve více zemích, než je tomu u jakékoliv jiné

OBLASTI SPECIALIZACE
& akvizice
• Fúze
Bankovnictví & finance
• Cenné papíry
• Právo nemovitostí a životního prostředí
• Řešení sporů
• Duševní vlastnictví
• IT/komunikace
• Farmaceutické právo & zdravotnictví
• Pracovní právo
• Daňové poradenství
• Soutěžní právo
• Obchodní právo
• Dodržování právních předpisů ve vztahu k činnosti
• obchodních společností
těžební průmysl & infrastruktura
• Energetika,
Soukromý kapitál
•

globální firmy.

PRAŽSKÁ KANCELÁŘ
Od roku 1993 jsme zastupovali řadu nadnárodních i tuzemských
firem v transakcích, z nichž některé patřily k největším a nejnáročnějším svého druhu v České republice, na Slovensku a ve středoevropském regionu.
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Baker & McKenzie
Klimentská 1216/46
Praha 1
110 02
URL:
www.bakermckenzie.com
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TELEFON: 236 045 001
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Balcar Polanský
Eversheds
Prostřednictvím kanceláře v Praze, Ostravě a Bratislavě poskytuje

PŘÍSTUP KE KLIENTŮM

Balcar Polanský Eversheds široké spektrum právních služeb s orientací zejména na oblasti práva obchodního, finančního, bankovního, M&A transakcí, práva nemovitostí a oblast řešení sporů.
Naše praktické zkušenosti získávané již od roku 1990 nás drží na

Při poskytování právních služeb se řídíme následujícími zásadami:

službu vnímáme nejen jako činnost zaměřenou na výsle• Právní
dek, ale jsme si vědomi, že i způsob jejího poskytování musí být
ve shodě se zájmy klienta.

Jako člen Eversheds International jsme součástí jedné z největších

Plně respektujeme právo klienta na kontrolu a snahu o optima• lizaci
nákladů vynakládaných na právní služby.
Právní službu vnímáme jako komplexní činnost zahrnující
• v sobě analýzu stávajícího stavu, vytváření možných alternativ

právních kanceláří na světě poskytujících plné spektrum právních

budoucího postupu včetně vyhodnocení možných rizik, návr-

služeb, což nám umožňuje poskytovat klientům právní služby na

hy konkrétních řešení v právní rovině a zajišťování praktické-

globální úrovni.

ho prosazení takovýchto řešení, toto vše i s vědomím dopadů

čelních pozicích mezi nejvýznamnějšími českými advokátními kancelářemi.

a souvislostí neprávního charakteru.
Mezi klíčové důvody pro výběr naší kanceláře ze strany klientů patří
zejména:

• kané v České republice i v zahraničí, nám umožňují poskytovat
praktické zkušenosti – dlouhodobě vytvářené zkušenosti, zísprávní služby přesně vyhovující Vašim požadavkům;

EVERSHEDS INTERNATIONAL – FAKTA
Jedna z největších právních firem ve světě s více než 5000
• lidmi
včetně více než 570 partnerů a více než 3500 právních

poradců;
poskytování služeb – klíčem k úspěšné spolupráci je
• kontinuita
zachování kontinuity, pokud jde o:
45 kanceláří ve velkých městech po celé Evropě, na Středním
• východě, v Africe a Asii. Pobočky jsou v: Ammánu, Abu Dharozvíjení vzájemně prospěšných vztahů,
• dlouhodobé
bi, Amsterdamu, Bagdádu, Bernu, Birminghamu, Bratislavě,
služeb prostřednictvím stabilních týmů, které
• seposkytování
Bruselu, Bukurešti, Budapešti, Cambridgi, Cardiffu, Curychu,
však dovedou rychle přizpůsobit měnícím se požadavkům,

Doha, Dubai, Dublinu, Edinburghu, Hamburku, Hong-Kongu,

spolupráci s klienty, která bere v úvahu jejich přání a potřeby;

Ipswichi, Johannesburgu, Kodani, Leedsu, Londýně, Madridu,

• globální síť – se 45 právními kancelářemi v Evropě, Asii, Africe
• a na Středním východě zapojenými do sítě Eversheds Internati-

Manchesteru, Miláně, Mnichově, Newcastlu, Nottinghamu, Ostravě, Paříži, Praze, Rize, Rijádu, Římě, Rotterdamu, Šanghaji,

onal a spolu s dalšími „best friend“ a spolupracujícími kancelá-

Singapuru, Stockholmu, Tallinnu, Vídni, Vilniusu, Varšavě i Že-

řemi v ostatních částech světa je naše kancelář schopna splnit

nevě; máme úzké vztahy s preferovanými advokátními kancelá-

Vaše potřeby, ať vyvstanou kdekoli.

řemi ve zbytku Evropy, na Středním východě a v Americe;
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profesní étos – poskytovat vynikající služby považujeme za zá• vazek;
služby na míru, které překonají Vaše očekávání;
zastánci transparentnosti, odměny založené na hodnotě po• skytnuté služby a partnerství s klientem – s cílem zohlednit
hodnotu odvedené práce, a nikoli náklady na její poskytnutí;

• entovi nejbližší;
pro-aktivní přístup v právu i v řízení rizik – pre• praktikujeme
vence je základ.
zajišťujeme kontrolu nad náklady – bojujeme za cíl, který je kli-

Jsme hodnoceni v:
Legal 500
Chambers
IFRL 1000

•

Balcar Polanský Eversheds
ADRESA:

URL:
E-MAIL:
TELEFON:
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Bányaiová Vožehová
Advokátní kancelář Bányaiová Vožehová poskytuje komplexní

Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře

právní poradenství jak nadnárodním klientům, tak osobám půso-

ČR. Hovoří česky, anglicky a francouzsky.

bícím pouze v České republice, právnickým osobám, jednotlivcům
a orgánům veřejné správy.

LUCIE VOŽEHOVÁ
Lucie Vožehová má rozsáhlé zkušenosti ze své dlouholeté praxe

Základní tým advokátní kanceláře je tvořen advokáty s předchozí

v mezinárodních advokátních kancelářích Altheimer & Gray a poté

letitou praxí v mezinárodních právních kancelářích, kteří mají zku-

Salans. Svou praxi zaměřuje zejména na fúze a akvizice a spole-

šenosti s poradenstvím při složitých projektech a transakcích zasa-

čenstevní právo. Fúze a akvizice, na nichž pracovala nebo vedla

hujících do nejrůznějších odvětví práva. Právníci kanceláře hovoří

pracovní tým za svého působení v Salans, patřily mezi významné

česky, anglicky, slovensky a francouzsky a jsou v těchto jazycích

transakce mezinárodního charakteru a jako takové byly uváděny

schopni poskytovat právní pomoc. Členové týmu jsou hodnoceni

v prestižních ročenkách Chambers Global nebo Legal 500. Její

jako vedoucí osobnosti a odborníci v oblasti společenstevního prá-

praxe zahrnuje rovněž poradenství při vstupu českých emitentů

va, fúzí a akvizic, práva hospodářské soutěže a řešení sporů ne-

na kapitálové trhy (IPO) včetně Varšavské burzy cenných papírů.

závislými hodnotícími publikacemi Chambers Global nebo Legal

Dlouhodobá praxe při realizaci rozsáhlých projektů fúzí a akvizic

500.

umožnila Lucii Vožehové získat znalosti právního prostředí zejména v oborech potravinářského, energetického a stavebního

ZÁKLADNÍ TÝM KANCELÁŘE JE TVOŘEN
TĚMITO ADVOKÁTY:

průmyslu a poskytovat tak poradenství i při řešení nejrůznějších
právních problémů typických pro tyto obory, včetně školení a přednáškové činnosti zaměřené na aktuální problémy daného oboru.

LUCIE BÁNYAIOVÁ

Hovoří česky a anglicky.

Lucie Bányaiová získala zkušenosti letitou praxí v mezinárodních
advokátních kancelářích Altheimer & Gray a poté Salans. Svou pra-

ALENA BÁNYAIOVÁ

xi zaměřuje především na zastupování klientů v soudních a rozhod-

Alena Bányaiová dlouhodobě působila jako partnerka mezinárod-

čích řízeních, na soutěžní právo, mezinárodní právo soukromé, prá-

ních kanceláří Altheimer & Gray a poté Salans. Ve své praxi se za-

vo duševního vlastnictví a evropské právo. Zastupovala významné

měřuje na rozhodčí řízení a soudní spory, obchodní právo včetně

mezinárodní společnosti v řízeních před Úřadem pro ochranu hos-

práva společenstevního a fúzí a akvizic, jakož i právo hospodářské

podářské soutěže ve věcech protisoutěžního jednání i notifikací

soutěže. Působí jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské

spojení podniků, jakož i v řízeních o soudním přezkumu vydaných

komoře ČR a Agrární komoře ČR a je místopředsedkyní Rozhodčí-

správních rozhodnutí. Řadu úspěchů dosáhla při zastupování kli-

ho soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Alena

entů ve sporech týkajících se nekalé soutěže. Lucie Bányaiová je

Bányaiová je přední odbornicí v oblasti řešení sporů v České repub-

členkou České advokátní komory od roku 2004. Působí také jako

lice a opakovaně je zmiňována mezi vedoucími odborníky pro tuto

externistka na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde

oblast a také pro oblast společenstevního práva a práva hospodář-

vede semináře z mezinárodního práva soukromého a práva meziná-

ské soutěže prestižními nezávislými publikacemi Chambers Global

rodního obchodu. Lucie Bányaiová je zapsána na seznamu rozhodců

a Legal 500. Rovněž aktivně působí v oblasti legislativy, v letech
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2004 – 2006 byla členkou Legislativní rady vlády ČR a v současnos-

EMC Czech Republic s.r.o.: zastupování společnosti jako žalova-

ti působí jako členka Komise pro soukromé právo Legislativní rady

ného v řízení o ochraně před nekalosoutěžním jednáním proti MHM

vlády ČR. Přednáší obchodní právo pro zahraniční studenty v rámci

Computer s.r.o. Spor byl rozhodnut v odvolacím řízení ve prospěch

programu LLM a Socrates/Erasmus organizovaném Právnickou fa-

klienta.

kultou Univerzity Karlovy. Hovoří česky a anglicky.
On Semiconductor: zastupování společností ze skupiny ON SeMICHAELA KAZDOVÁ

miconductor ve sporech proti minoritním akcionářům o přiměře-

Michaela Kazdová se ve své praxi zaměřuje především na problema-

né vypořádání v důsledku převzetí jmění majoritním akcionářem

tiku nemovitostí. Absolvovala svou koncipientskou praxi v meziná-

a o náhradu škody v důsledku tvrzeného opatření ovládající osoby.

rodní advokátní kanceláři Hogan Lovells (dříve Lovells) a je členkou

V současné době probíhají dovolací řízení.

České advokátní komory od roku 2011. Zastupovala významné mezinárodní společnosti při akvizicích nemovitostí v České republice,

Areva: zastupování společností ze skupiny Areva, významné nad-

jakož i v kauzách spojených se zajištěním rezidenční a průmyslové

národní strojírenské skupiny, v řízení před Úřadem pro ochranu hos-

výstavby včetně zastupování klientů ve správních řízeních. Věno-

podářské soutěže ve věci uzavření zakázané dohody. Zastupování

vala se též oblasti komerčních nájmů a s tím související sporové

těchto společností v následném soudním řízení o přezkumu rozhod-

agendě. Kromě studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy zís-

nutí předsedy ÚOHS.

kala Michaela Kazdová magisterský titul i v oboru filologie – španěl-

•

ština na Filozofické fakultě téže univerzity. Hovoří česky, anglicky
a španělsky. Dorozumí se francouzsky.

PŘÍKLADY VÝZNAMNÝCH TRANSAKCÍ
Vinci Construction (člen francouzské skupiny VINCI): Právní
poradenství dceřiným společnostem napři. SMP CZ, a.s., SKE FM,
s.r.o, Průmstav, a.s. v otázkách obchodního práva, sporné agenty
a korporačního práva. Poradenství při akvizicích např. akvizici společnosti Průmstav, a.s., včetně procesu vyjednávání akcionářské
dohody a opčních smluv a následné fúze sloučením Průmstav, a.s.
se společností FCC – první česká projekční a stavební, a.s., dále při
akvizici části podniku Siemens Engineering, a.s.
Vinci Energies: Právní poradenství při akvizici podílů ve společnosti ELEKTROTRANS, a.s.
Lactalis (francouzský mlékárenský koncern): Právní poradenství při akvizici několika českých mlékáren včetně Mlékárny Kunín
a.s. a Mlékárny Klatovy a.s. Pro společnosti tohoto koncernu v České republice dlouhodobě zajišťujeme komplexní poradenství v korporační oblasti, zejména pak zajištění vnitřního chodu společností
z právního hlediska, fúze v rámci skupiny, dispozice s majetkem či
procesů squeeze out.
Alimpex Food: (český potravinářský koncern). Právní poradenství

Bányaiová Vožehová

při akvizicích, včetně akvizic v zahraničí.

ADRESA:

Photon Energy: Komplexní poradenství v korporační oblasti, zejména pak zajištění vnitřního chodu koncernu, restrukturalizace,
otázek kapitálového trhu, financování fotovoltaických projektů, zastupování ve sporech.
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BBH, advokátní kancelář,
v.o.s.
BBH, advokátní kancelář, v.o.s. (dále jen „BBH“) patří k prominent-

BBH či její advokáti jsou členy různých institucí a asociací, jako jsou

ním advokátním kancelářím v České republice, na které se obracejí

Česká advokátní komora, International Swaps and Derivatives As-

nejen silné finanční a průmyslové skupiny, ale i státní instituce při

sociation, Inc. (ISDA), Euro Arbitration, Rozhodčí soud při Hospodář-

řešení nejsložitějších a nejzodpovědnějších právních zadání. Byla

ské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, The

založena v roce 2000, avšak začínala s právním týmem, který se for-

Young International Arbitration Group (YIAG), The London Court

moval již od roku 1990. Už od samého počátku působnosti kanceláře

of International Arbitration (LCIA), International Bar Association,

šlo o velmi zkušené experty, kteří měli rozsáhlé zkušenosti nejen

Mezinárodní rozhodčí soud Hospodářské komory Rakouska (VIAC),

s domácími, ale také s mezinárodními transakcemi. BBH v součas-

Komora pro hospodářské styky se Společenstvím nezávislých stá-

né době působí i na území Ruské Federace v Moskvě (BBH Legal

tů – Komora SNS, The Association of European Businesses in the

LLC) a na Slovensku v Bratislavě (BBH advokátska kancelária, s.r.o.).

Russian Federation, Asociace pro kapitálový trh (AKAT), Austrian
Arbitration Association.

Pražská kancelář v současné době poskytuje svým klientům právní poradenství prostřednictvím týmu více než 50 českých právníků různého zaměření a odborných specializací, s mezinárodními
pobočkami pak využívá podpory 79 právníků na nejvyšší odborné
úrovni. Zároveň BBH dlouhodobě spolupracuje i s nezávislými experty ze všech českých právnických fakult a také s daňovými poradci Fučík & partneři s.r.o.
Know-how BBH z oblasti práva v jiných zemích Evropské unie je
srovnatelné s jakoukoli mezinárodní právní firmou, neboť BBH
si vytvořila silné zahraniční zázemí systematickou spoluprací
s kancelářemi jako jsou např. Ashurst (kapitálové trhy), Morgan
Lewis (ruské právo), Freshfields Bruckhaus Deringer (mezinárodní arbitráž, kapitálové trhy, právo nemovitostí) nebo Simmons
& Simmons (bankovnictví a finance, kapitálové trhy, M&A).
BBH zajišťuje své služby v anglickém, německém, ruském, francouzském, španělském, slovenském a českém jazyce.
BBH je každoročně uváděna na předních pozicích v mnoha zahraničních právních publikacích jako např. Legal 500, Chambers Europe, Chambers Global, IFLR 1000, apod.
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KLIENTI BBH
Mezi klienty BBH patří významné české i zahraniční společnosti,
např. PPF Group N.V., ČEZ a. s., Česká národní banka, Komerční
banka, a.s., Česká spořitelna a.s., ING Bank N.V., Česká pojišťovna
a.s., Air Bank a.s., AnaCap Financial Partners LLP, ATLANTIK finanční trhy, a.s., skupina J&T, Energetický a průmyslový holding,

zpětný odkup vlastních akcií v historii ČR
• Největší
Největší arbitráž v oblasti energetického sektoru ve střední
• a východní Evropě
nabídka převzetí se zahraničním prvkem v souladu
• První
s předpisy EU

a.s., Husquarna (Česká republika a Slovensko), Plzeňský Prazdroj,
a.s., Pražská energetika, a.s., Česká pošta, s.p., Město Praha, SYNER
s.r.o., Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo vnitra ČR, a další.

SPECIALIZACE BBH
finanční a pojišťovací právo
• Bankovní,
Kapitálové trhy
• M&A, korporátní právo
• Soudní spory, rozhodčí řízení, právo hospodářské
• kriminality
Právo nemovitostí
• Resrukturalizace
& insolvence
• TMT
• Soutěžní právo
• Energetické právo
•

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ TRANSAKCE BBH
M&A transakce roku 2013 ve střední
• Nejvýznamnější
a východní Evropě zahrnující právo několika zemí
nejrozsáhlejší insolvenční řízení v historii ČR
• Unikátní
Ruská nájemní transakce roku 2011
• Právní poradenství Ministerstvu financí ČR při přípravě
• penzijní reformy v roce 2011
na mimořádném projektu reprezentující výjimečný
• Poradenství
milník v regulaci českého bankovního trhu v roce 2011
z nejvýznamnějších M&A transakcí roku 2009 ve střední
• Dvě
a východní Evropě
emise bondů v hodnotě 400 mil. EUR umístěná
• Významná
v roce 2009 na regulovaný trh Lucemburské burzy
sekuritizace ve střední a východní Evropě s přiděleným
„ÚSPĚCH NAŠICH KLIENTŮ
• První
ratingem
MLUVÍ ZA NÁS.“
největší česká M&A transakce z roku 2007, která
• Dosud
zahrnovala právo 17 států
nemovitostní transakce roku 2009 ve střední
• Největší
BBH, advokátní kancelář, v.o.s.
a východní Evropě
ADRESA:
Klimentská 1207/10
zahraniční investice v Republice Srbské
• Největší
Praha 1 – Nové Město
Největší nemovitostní transakce roku 2007
110 00
• Největší
dluhopisů umístěná na Burze cenných papírů
URL:
www.bbh.eu
• Praha v r.emise
E-MAIL:
legal@bbh.cz
2007
TELEFON:
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Bird & Bird, s.r.o.
KDO JSME

ky a obecněji odvětví zaměřená zejména na nové technologie a nové
postupy, které vyžadují inovativní a dlouhodobá řešení, obchodního

Bird & Bird je mezinárodní advokátní kanceláří, jejíž historie sahá

ducha a flexibilitu přístupu.

až do roku 1846. V průběhu více než 160 let se rozrostla z původně
britské kanceláře do právní firmy globálních rozměrů, čítající celo-

Díky tomu jsme schopni poskytovat špičkové právní služby šité na

světově přes 1000 právníků, poskytujících komplexní poradenství

míru klienta a přizpůsobené jeho konkrétním potřebám.

ve všech klíčových oblastech obchodního práva.
Naše specializace a expertní znalosti potřeb klientů v jednotlivých
Za dobu své existence si advokátní kancelář Bird & Bird na meziná-

sektorech, jakož i špičková znalost právního prostředí v jednotli-

rodním poli vydobyla reputaci společnosti s vysoce kvalifikovanými

vých jurisdikcích nám umožňují poskytovat služby v nejvyšší kvali-

týmy právních expertů, která se opakovaně umísťuje na předních

tě a ke spokojenosti klienta, která je pro nás rozhodující.

příčkách v nezávislých mezinárodních hodnoceních právních firem,
mimo jiné i v oblastech práva duševního vlastnictví, farmaceutické-

TÝM BIRD & BIRD

ho práva, práva telekomunikací a informačních technologií, a mnoha dalších.

Náš tým v České republice a na Slovensku sestává ze zkušených, vysoce kvalifikovaných právních poradců, kteří poskytují svoje služby

Bird & Bird dnes najdete v 16 zemích světa ve 23 kancelářích:

na nejvyšší úrovni. Náš tým poskytuje poradenství jak místním, tak
mezinárodním korporacím a společnostem ve všech oblastech ob-

Abu Dhabi, Bratislava, Brusel, Budapešť, Düsseldorf, Frankfurt,
Haag, Hamburk, Helsinky, Hongkong, Londýn, Lyon, Madrid, Miláno, Mnichov, Paříž, Peking, Praha, Řím, Singapur, Stockholm, Šanghaj a Varšava.
Máme také speciální pracovní skupinu soustřeďující se na Rusko,
Indii a úzké vazby s právními firmami v řadě klíčových jurisdikcí
jak ve Východní Evropě, tak v Africe, na Středním Východě, v Asii
a Spojených státech amerických.

NÁŠ PŘÍSTUP
Přístup společnosti Bird & Bird je charakteristický svým zaměřením
na specifika vybraných průmyslových a tržních odvětví, mezi které
patří např. automobilový průmysl, energetika, letecký průmysl, sektor finančních institucí, telekomunikací a médií, farmacie, elektroni-

chodního práva mezi něž se řadí zejména:
právní spory
• Arbitráže,
Bankovnictví a finance
• Fúze a akvizice
• Mezinárodní finance
• Obchodní právo
• Ochrana osobních údajů
• Outsourcing
• Pracovní právo
• Právo duševního vlastnictví
• Právo EU a soutěžní právo
• Právo nemovitostí
• Restrukturalizace a insolvence
• Veřejné zakázky
•
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MEZINÁRODNÍ OCENĚNÍ:

•
•

“The firm „really adds value“ in dealing with complex oppositions,
M&A Advisor Turnaround Awards 2012:

• Divestiture Deal of the Year
•
Global Arbitration Review 100: umístění pro rok 2012
Cross-Border Deal Of The Year

cancellations and other contentious matters, such as civil infringement litigation and anti-counterfeiting.”
World Trade Mark Review, Česká republika, 2012

NAŠI KLIENTI:
Mezi přední klienty Bird & Bird se řadí:
BT Group, Deutsche Telekom Group, Ericsson, Google, Interoute,
Yahoo Group, Ciena Group, Etisalat Group, Level 3 Communication,
Lenovo, Logica Group, Infosys, SAP Group, MasterCard Group, Tom
Tom Group, Volkswagen Group, Caterpillar, General Motors Group,
LG Electronics, Honeywell, HP Group, Energizer, Motorola, FujiFilm
Group, RWE Group, BNP Paribas, HSBC Group, Teva Pharmaceuticals Group, Actavis Group, Sanofi-Aventis Group, Gedeon Richter
Group, Peek & Cloppenburg, atd.

CO SE O NÁS ŘÍKÁ:
“The spread and consistent quality of this team ensure it can run
deals out of Eastern European centres such as Prague, in addition
to the busy hubs farther west.”
Chambers Global, 2011
„It feels like they are our in-house counsel, rather than external.“
Chambers Europe, Česká republika, 2012

Bird & Bird, s.r.o.
ADRESA:

„Working with them is very refreshing as they are advisers in the
true sense of the word: business-oriented and always a few steps
ahead of you, with solutions for any situation.“
Chambers Europe, Česká republika, 2012
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•

Brož & Sokol & Novák
Advokátní kancelář Brož&Sokol&Novák (AK BSN) byla v původní

2) V oblasti ochrany osobnosti a sporů z toho plynoucích považuje-

podobě se dvěma partnery založena v polovině roku 1992, později

me za velmi zásadní spor klienta, MUDr. Martina Bartáka s vydava-

doplněna o třetího společníka, JUDr. Nováka. Letos tedy kance-

telem deníku MF DNES, společností MAFRA, a.s. Obsah sporu je

lář AKBSN oslavila dvacet let své existence. Sama tato existence

pravděpodobně dostatečně znám, neboť o něm bylo referováno ve

je veřejnosti dostatečně známa. Zejména aktivitami v tzv. sporné

sdělovacích prostředcích a proto pouze připomenu, že v deníku MF

agendě, lhostejno, zda trestní nebo civilní. Pro zkušenosti získané

DNES byl v únoru roku 2010 publikován článek, který měl být refe-

v této agendě jsou advokáti AKBSN žádáni i v rámci posuzování již

rátem o rozhovoru s osobou, která v podstatě připouštěla, že klient

nastalých situací z hlediska jejich právní relevance a možného ve-

přijal finanční prostředky – úplatek, v souvislosti s jednáním o uza-

dení sporu stejně jako k preventivní analýze možných rizik. S tím

vření smlouvy, o nákupu obrněných kolových transportérů Pandur.

souvisí i přednášky managementu obchodních společností. Kromě

Žaloba, jíž se klient domáhal omluvy byla Městským soudem v Pra-

toho poskytují právní služby v celé řadě dalších právních odvětví.

ze zamítnuta, ale po delším odvolacím řízení, v němž proběhla tři

Negativním rysem, lze-li to tak říci, sporné agendy je nechuť klientů

ústní jednání, odvolací soud svým rozsudkem ze dne 24. 4. 2012 roz-

zbavit advokáta mlčenlivosti byť i jen omezeně pro účely presenta-

sudek soudu prvého stupně změnil tak, že žalovanému uložil, aby se

ce. Většina klientů nechce, aby bylo známo i jen to, že vedla soud-

za zveřejněné výroky omluvil. Tato omluva byla skutečně v deníku

ní spor, i když v něm měla úspěch. Vcelku pochopitelně pak nikdo

MF DNES publikována a to 27. 6. 2012, což klient považoval za znač-

nemá zájem o zveřejnění informace o svém trestním stíhání, nezá-

ný úspěch vzhledem k pomlouvačné kampani, která je proti němu

visle na tom, že skončilo zastavením nebo zproštěním.

vedena.

1) Za velice důležitý (klíčový) považujeme pro oblast ochrany osob-

3) Ze sdělovacích prostředků je známo, že senátor a primátor Statu-

nostních práv, zejména pokud je do nich zasaženo nepravdivými vý-

tárního města Přerov ing. Jiří Lajtoch byl stíhán na základě usnese-

roky rozhodnutí Ústavního soudu ve věci klienta Michala Viewegha,

ní o zahájení trestního stíhání ze dne 9. 8. 2011 pro zločin sjednání

sp. zn. I. ÚS 1586/09. Rozhodnutí bylo vydáno dne 6. 3. 2012 a je

výhody při zadání veřejné zakázky při veřejné soutěži a veřejné

výsledkem ústavní stížnosti, která byla podána a zpracována naší

dražbě podle ustanovení § 256 odst. 1 odst. 2 písm. a) odst. 3 trestní-

advokátní kanceláří 18. 6. 2009. Velmi zjednodušeně řečeno, Ústav-

ho zákoníku v souběhu s přečinem zneužití pravomoci úřední osoby

ní soud akceptoval v plném rozsahu námitku, že v daném případě,

podle ustanovení § 329 odst. 1 písm. a trestního zákoníku. Spolu

konkrétně v případě, kdy byla čest a pověst klienta zasažena zce-

s klientem byly stíhány další osoby, vesměs radní nebo zaměstnan-

la nepravdivou informací, šířenou zcela účelově proto, aby šiřitel,

ci Magistrátu Statutárního města Přerov. Klienta jsme obhajovali již

týdeník, na sebe připoutal pozornost a zřejmě si tím do budoucna

od rozhodování o zbavení imunity Senátem ČR. Již tehdy bylo krom

zvýšil náklad. Z toho důvodu shledal Ústavní soud za nepřiměřené

toho, že se klient žádného protiprávního jednání nedopustil namítá-

odškodnění – náhradu nemateriální újmy ve výši 200 000 Kč. Samo

no, že ke skutku mělo dojít za účinnosti dřívějšího trestního zákona,

řízení o tom, jaká částka bude nakonec klientovi přiznána, zatím

který postihoval sjednání výhody při zadávání veřejné soutěže či

probíhá před Městským soudem v Praze, avšak zmíněný judikát byl

dražby, ale nikoliv veřejné zakázky. Z tohoto důvodu, ale také pro-

označován za průlomový.

to, že nebylo prokázáno, že by se klient dopustil tvrzeného skutku,
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bylo trestní stíhání zastaveno usnesením Krajské státní zástupkyně

ností. Za toto jednání byl klient odsouzen rozsudkem Krajského

Krajského státního zastupitelství v Ostravě, pobočka Olomouc ze

soudu v Ostravě ze dne 2. 3. 2007 k trestu odnětí svobody v trvání 6

dne 23. 1. 2012. Toto rozhodnutí byla následně zrušeno usnesením

let. Teprve k odvolání a po následujícím hlavním líčení se podařilo

nejvyššího státního zástupce ze dne 25. 4. 2012 v podstatě proto, že

dosáhnout zprošťujícího rozsudku, který však byl napaden odvolá-

podle názoru nejvyššího státního zástupce bylo takto rozhodnuto

ním státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomou-

předčasně. Následně bylo provedeno další dokazování, které nepři-

ci ze dne 10. 8. 2012. Věc je pozoruhodná tím, že byl stíhán advokát

neslo žádné nové informace či důkazy a proto státní zástupkyně

za to, že sepsal smlouvy, ačkoliv měl údajně vědět, vzhledem k své-

Krajského státního zastupitelství v Ostravě, pobočka Olomouc, roz-

mu předchozímu postavení v jedné z obchodních společností, že

hodla stejně dne 31. 7. 2012. Rozhodnutí nabylo právní moci.

tyto smlouvy jsou pro zmíněnou obchodní společnost nevýhodné
a jsou na její úkor.

4) Dne 16. 9. 2011 byl ve věci vedené Okresním soudem v Litoměři-

•

cích vyhlášen rozsudek, kterým byl náš klient zproštěn obžaloby.
Jde o věc vedenou pod spisovou značkou 4 T 247/2006. Klient, lékař,
byl obžalobou viněn ze spáchání 10 skutků kvalifikovaných jako pokračující trestný čin pohlavního zneužívání podle § 242 odst. 1, 2
trestního zákona platného do 31. 12. 2009 a pokračujícího trestného
činu pohlavního zneužívání podle § 243 téhož trestního zákona. Rozsudkem Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 26. 10. 2007 byl také
klient pro většinu skutků uznán vinným a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 2 a půl roku a zákaz činnosti. Teprve na základě odvolání byl tento rozsudek zrušen a odvolací soud
dal za pravdu zdrcující většině námitek obsažených v odvolání. Na
základě jeho právního názoru došlo ke shora uvedenému zproštění.
Rozsudek nenabyl právní moci, státní zástupkyně proti němu podala odvolání. Věc je zajímavá tím, že proti klientovi vypovídaly jeho
pacientky ve věku přibližně 16 let, které uváděly, že při vyšetření
manipuloval s jejich rukou tak, aby se dotýkala jeho pohlavního
údu, buď přes kalhoty a nebo přímo, s tím, že jeho lékařské kalhoty
byly rozepnuté. Šlo zjevně o kolektivní hysterii, kde již navíc jedna
z pacientek byla premedikována lékem medizolan, který ve značném počtu případů navazuje sexuální halucinace. Původně se proti
klientovi postavila i znalkyně, která zpracovala naprosto tendenční
znalecký posudek, který byl dalším znaleckým posudkem, prosazeným obhajobou, zcela zpochybněn. Obhajoba krom jiného argumentovala tím, že pro pohlavní zneužívání je typické, že pachatel
jím sleduje své pohlavní ukojení, přičemž v daném případě tvrzené
praktiky rozhodně nepatří mezi běžné způsoby sexuálního ukájení.
A za této situace by nutně muselo být indikováno, že klient preferuje nenormální sexuální aktivity, což ovšem při jeho sexuologickém
a psychiatrickém vyšetření bylo v podstatě vyvráceno. Kromě toho
obhajoba prokázala celou řadu rozporů ve výpovědi svědkyň
5) Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 3. 2012 pod
spisovou značkou 32 T 6/2003 byl kromě jiných zproštěn obhajoby
i klient, advokát, který byl stíhán a v dřívější době odsouzen pro

Brož & Sokol & Novák
ADRESA:

trestný čin zneužívání informací v obchodním styku podle § 128
odst. 2, odst. 4 trestního zákona ve formě pomoci, kterého se měl
dopustit tím, že jako advokát vyhotovil písemné smlouvy, které
měly být údajně nevýhodné a na úkor jedné z obchodních společ52 I EPRAVO.CZ I www.epravo.cz

URL:
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TELEFON:

Sokolská třída 60
Praha 2
120 00
www.akbsn.eu
advokati@akbsn.eu
224 941 946

Bubník Myslil & Partners
Česká advokátní kancelář Bubník Myslil & Partners je mezinárod-

Advokátní kancelář byla založena v roce 1990 ihned poté, co bylo

ně orientovanou právnickou firmou, která nabízí komplexní právní

umožněno zřizování soukromých advokátních kanceláří v bývalém

služby se specializací na obchodní právo, právo společností, fúze

Československu. V roce 2001 kancelář fúzovala s advokátní kan-

a akvizice, mezinárodní právo soukromé, nemovitosti, investice,

celáří Čermák Hořejš Vrba, specializovanou na právo duševního

soudní a rozhodčí řízení, smluvní právo, franchising, logistiku, far-

vlastnictví, pod názvem Čermák Hořejš Myslil a spol. V roce 2008 se

maceutické právo, soutěžní právo, pracovní právo a příbuzné obo-

tato kancelář rozdělila a obnovili jsme činnost pod jménem Bubník

ry. Podrobná specifikace poskytovaných služeb je uvedena v části

Myslil & Partners.

„Služby“.
Náš přístup: profesionální a rychlá právní pomoc, flexibilní postup,
Práce našich advokátů je oceňována pro vysokou kvalitu právních

spokojený klient.

služeb a dlouholetou zkušenost.

•

Úspěch naší činnosti pro klienty je založen na osobní odpovědnosti
a plném pochopení jejich potřeb. Zastupujeme společnosti v širokém spektru obchodní činnosti a zastupujeme jak národní, nadnárodní a globální společnosti, tak společnosti vlastněné jednou
osobou, i začínající společnosti. Spolupracujeme s mnoha mezinárodními právními firmami. Snažíme se být našim klientům dlouholetým partnerem pro každodenní problémy, stejně tak jako pro větší
a méně časté transakce. Mnoho advokátů přichází pouze se správnými odpověďmi. My nabízíme řešení problémů a naše činnost je
zaměřena na nalezení nejlepšího výsledku pro naše klienty.
Naši partneři jsou doporučováni v mnoha nezávislých publikacích,
zvláště pro fúze a akvizice, právo společností, soutěžní právo a rozhodčí řízení. Naši partneři jsou uvedeni v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární
komoře České republiky v Praze a jsme rovněž rozhodci u rozhodčích soudů ve Vídni, Paříži a Lausanne.

Bubník Myslil & Partners
ADRESA:

Právní služby poskytujeme v angličtině, němčině, francouzštině,
češtině a slovenštině.
Naše kancelář se nachází v srdci Prahy.

URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Národní 32
Praha 1
110 00
www.bmpartners.cz
info@bmpartners.cz
224 947 317
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CEAG
Česká advokátní kancelář Central European Advisory Group
(CEAG) působí na trhu od roku 1993 a poskytuje služby v České
republice, střední a východní Evropě. CEAG poskytuje právní
služby a další služby například v oblasti korporátního, obchodního
a pracovního práva, insolvenčního práva, správy pohledávek, fúzí
a akvizic a dalších. V rámci svého obchodního oddělení spolupracuje CEAG s vlastníky společností a finančními a strategickými
investory při vyhledávání vhodných investičních a akvizičních
cílů a investorů.

PŮSOBNOST VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ
EVROPĚ
Prostřednictvím své sítě afilovaných advokátních kanceláří CEAG
Legal Exchange Network® poskytujeme a koordinujeme právní
služby na většině trhů střední a východní Evropy. Pro klienta to znamená služby „one-stop-shop“ pro veškeré obchodní aktivity a související právní potřeby v rámci regionu.

•

CEAG
ADRESA:

URL:
E-MAIL:
TELEFON:
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Betlémská 1
Praha 1
110 00
www.ceag.cz
ceag@ceag.cz
222 220 500

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ
a spol.
Advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ a spol. v roce 2013

Specializace advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ a spol.

oslaví 20 let svého působení mezi nejvýznamnějšími českými ad-

pokrývá všechny oblasti obchodního práva, zejména práva hospo-

vokátními kancelářemi. Tuto pozici a renomé si získala díky vyso-

dářské soutěže, fůze a akvizice, právo nemovitostí, pracovní právo,

ké a stále se rozvíjející odbornosti svých právníků a profesionalitě

finanční právo a bankovnictví nebo sportovní právo.

poskytovaných služeb. V advokátní kanceláři působí pod vedením
zkušených advokátů a univerzitních profesorů specializované

Sama činnost advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ a spol.

týmy, které pomáhají klientům naplnit optimálním způsobem je-

je velmi široká a rozmanitá a zahrnuje jak tradiční spornou a ne-

jich vize.

spornou agendu, tak i např. bohaté publikační a pedagogické zkušenosti. Klientům při dlouhodobé spolupráci poskytuje pomoc v obou

Ačkoliv je advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ a spol.
od svého vzniku v roce 1993 ryze českou advokátní kanceláří,

oblastech.

•

poskytuje díky perfektním znalostem cizích jazyků a bohatým
zahraničním zkušenostem svých členů právní poradenství řadě
zahraničních subjektů v jejich rodných jazycích. Samozřejmostí je
velká jistota, s jakou se kancelář orientuje v Evropské unii. Aby
došlo k maximálnímu uspokojení klientů, spolupracuje s předními
advokátními kancelářemi po celém starém kontinentě.
Advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ a spol. charakterizuje
kosmopolitní duch kanceláře společně s hlubokou znalostí domácího prostředí a bezpodmínečné úsilí poskytovat vždy jen nejlepší
služby. Nejen to garantuje českým i zahraničním klientům kanceláře právní služby přesně podle jejich zájmů a potřeb.
Klienty advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ a spol. jsou
významné české i zahraniční společnosti, stejně tak jako střední
a menší podniky činné v nejrůznějších oblastech hospodářství.

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ
ADRESA:

Všem svým klientům zaručuje advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA,
SMUTNÝ a spol. širokou škálu kvalitních a efektivních právních
služeb přesně přizpůsobených jejich potřebám, a to v jazyce podle
jejich volby.

URL:
E-MAIL:
TELEFON:

CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b
Praha 4
140 78
www.akccs.cz
ak@akccs.cz
224 827 884
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Clifford Chance
PŘEDSTAVENÍ PRAŽSKÉ KANCELÁŘE

Stojíme v popředí právního dění a máme rozsáhlé znalosti obchodního a právního prostředí v mnoha sektorech, včetně private equi-

Clifford Chance má v Praze pobočku již od roku 1995. Dnes v ní pů-

ty, energetiky a infrastruktury, zdravotnictví, biologie, chemického

sobí přibližně 40 právních a daňových specialistů, kteří poskytují

průmyslu a technologie, médií a telekomunikací.

komplexní služby v nejrůznějších tuzemských, regionálních i mezinárodních záležitostech.

Díky mezinárodní síti kanceláří, rozsáhlým zkušenostem a zdrojům,
zaměření na jednotlivé sektory a špičkovým odborným znalostem

Pražská kancelář nabízí komplexní služby ve všech oblastech ko-

jsme schopni vyhovět požadavkům našich klientů v České i Sloven-

merčního práva včetně daňového poradenství. Právníci kanceláře

ské republice, zejména pokud jde o mezinárodní transakce.

poskytují poradenství ohledně českého, slovenského, anglického
a evropského práva, a to v několika jazycích.

V poslední době jsme poskytovali poradenství například
v rámci těchto významných transakcí:

Jsme přední právnickou firmou na českém trhu a mezinárodní
v mnoha klíčových oblastech, na něž se primárně zaměřujeme.

European Infrastructure Fund v souvislosti s akvizi• cíMacquarie
ve výši 574 milionů EUR společnosti České Radiokomunikace

V květnu 2012 byla pražská kancelář zvolena ratingovou agentu-

a.s. od společnosti Mid Europa Partners LLP, a Al Bateen. Stejně

rou Chambers & Partners již podruhé „Mezinárodní právní firmou

jako u fúzí jsme poskytovali poradenství i při financování akvi-

právní ratingové publikace nás pravidelně označují jako jedničku

roku“, poprvé v roce 2010 a nyní za rok 2012. Clifford Chance se sta-

zice v hodnotě 6,5 miliardy Kč.

turalizace a insolvence v rámci ocenění udělovaných serverem

• lu ve společnostech Sungwoo Hitech s.r.o. a Sungwoo Hitech

epravo a dále byla ve čtyřech dalších oblastech práva (nemovitos-

Slovakia s.r.o., které jsou dceřinými společnostmi jihokorejského

la vítězem soutěže ‚Právnická firma roku 2011‘ v kategorii restruk-

ti, bankovnictví a finance, fúze a akvizice, private equity a soutěžní právo) zařazena do kategorie „Velmi doporučovaná advokátní
kancelář“.

Mitsubishi Corporation v rámci akvizice 25% obchodního podí-

výrobce autodílů Sungwoo Automotive.

• jících životní a penzijní pojištění, včetně české, maďarské a ru-

Aviva plc při prodeji regionálních dceřiných společností nabízemunské pobočky, společnosti MetLife.

v celé řadě otázek souvisejících s korporátním a obchodním právem

AG při akvizici dvou výrobních závodů v České republi• ceBühler
od společnosti Rieter, výrobce zařízení pro textilní průmysl.
Digital, Inc., mezinárodnímu poskytovateli softwaro• KIT
vých řešení pro správu videoobsahu a souvisejících služeb,

se zaměřením na následující oblasti: fúze a akvizice, obecné otázky

při řadě akvizic na celém světě, včetně transakcí v České

týkající se práva obchodních společností, komerční právo a proble-

republice, Francii, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a Velké

matiku regulace.

Británii.

KORPORÁTNÍ PRAXE
Právníci z naší pražské kanceláře poskytují právní poradenství
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FINANČNÍ PRAXE

NEMOVITOSTNÍ PRAXE

Naše finanční praxe si za svých 17 let existence na českém trhu

Nemovitostní praxe pražské kanceláře Clifford Chance byla zalo-

vybudovala vynikající reputaci s týmem, který se zaměřuje na

žena v roce 1997 a dnes je tým zkušených poradců pod vedením

kompletní škálu bankovních a finančních transakcí a transakcí

Emila Holuba jednou z nejlépe zavedených a specializovaných

na kapitálových trzích. Zkušenosti našich profesionálních porad-

praxí pro poradenství v oblasti nemovitostí. Tým našich specia-

ců zahrnují všechny formy (včetně syndikovaných či jiných mezi-

listů se podílí na nejvýznamnějších transakcích na českém i me-

národních a místních) bankovních transakcí v České a Slovenské

zinárodním trhu a tudíž má zkušenosti se všemi aspekty práva

republice.

nemovitostí, včetně daňového poradenství. Právníci z oddělení
realit mají dlouholeté zkušenosti a rozsáhlé zdroje pro řízení kom-

Díky úzké spolupráci mezi naší bankovní, insolvenční, korporátní,

plexních transakcí, včetně akvizic a prodeje a přípravu složité

energetickou a nemovitostní praxí, která je v Praze jedničkou na

dokumentace. Díky celosvětovému zastoupení Clifford Chance,

trhu, jsme realizovali celou řadu významných transakcí financo-

získala naše mezinárodní poradenská praxe v oblasti realit mi-

vání nemovitostí a projektového financování v oblasti energetiky.

mořádně rozsáhlé zkušenosti a podílela se tak na celé řadě vý-

V posledních 12 měsících jsme dále získali rozsáhlé zkušenosti

jimečných a inovativních transakcí na českém i mezinárodním

při realizaci nejrůznějších projektů v mnoha dalších sektorech.

realitním trhu.

V návaznosti na současnou ekonomickou situaci jsme rovněž řadě
klientů poskytovali služby v oblasti restrukturalizací úvěrů, před-

V posledních dvou letech jsme poskytovali poradenství

-insolvenčního a insolvenčního poradenství.

např.:

Mezi nejvýznamnější transakce naší finanční praxe

European Real Estate při akvizici nákupního centra
• aAtrium
kancelářských prostor Paláce Flora na Praze 3 a současně při

z poslední doby se řadí poskytování poradenství:

• a Československou obchodní bankou, a.s. v souvislosti financo-

refinancování existujícího zadlužení cílové společnosti. Z hle-

Syndikátu českých a zahraničních bank vedeným Erste Bank

diska hodnoty nemovitosti se jedná zatím o jednu z největších

váním ve výši 10 miliard Kč za účelem rekapitalizace holdingo-

• ního sídla v budově Filadelfie v Praze 4. Z hlediska rozlohy pro-

vých společností držících podíl ve společnosti T-Mobile Czech

investičních transakcí v České republice v roce 2011.

UniCredit Bank Czech Republic při pronájmu jejího nového hlav-

Republic a.s.

najaté plochy se jednalo o největší nájemní transakci v České

České spořitelně, a.s., ING Bank N.V., Československé obchod-

republice v roce 2010 a 2011.

• ní bance, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic, a.s. jako aranžérům a ostatním financujícím stranám ohledně investičního
a provozního kapitálového financování ve výši 180 milionů EUR,
poskytovaného společnostem PEGAS NONWOVENS s.r.o. a PEGAS NONWOVENS International s.r.o.

European Real Estate ohledně financování akvizice
• Atrium
úspěšné pražské retailové a kancelářské budovy Palác Flóra v hodnotě 191 milionů EUR a současného refinancování

Hannover Leasing GmbH & Co KG, německému uzavřenému
• fondu
při prodeji kancelářských prostor a nákupního centra
v centru Českých Budějovic.

Reavis v souvislosti s akvizicí kancelářského developerské• HB
ho projektu Metronom v Praze od rakouského developera.
Germany Hotelbesitz GmbH při akvizici tříhvězdičkového
• HPI
hotelu Ibis v Praze 8, Karlín od skupiny Quinn Group, která se
ocitla v insolvenci.

existujícího zadlužení cílové společnosti klubem bank BERLIN-HANNOVERSCHE HYPOTHEKENBANK a Erste Group
Bank.

obchodní bance, a. s. ohledně financování re• Československé
konstrukce a rozšíření nákupního centra CČM – Centrum Černý

INSOLVENČNÍ PRÁVO
A RESTRUKTURALIZACE
V pražské kanceláři Clifford Chance se zabývá oblastí restruktura-

Most Shopping Centre v hodnotě 2,5 miliardy Kč.

lizací a insolvencí tým 11 specialistů, včetně 2 partnerů. S ohledem

Československé obchodní bance, a. s. ohledně financování

na jednotlivé případy, které často zahrnují rovněž daňové, finanční

• a refinancování společnosti LB MINERALS s.r.o., zabývající se

nebo nemovitostní aspekty, se počet specialistů dle potřeby zvy-

těžbou kameniva. Společnost LB MINERALS s.r.o. je součástí

šuje. Naše skupina pro insolvenční právo a restrukturalizace dis-

nadnárodní skupiny LASSELSBERGER.

ponuje odbornými znalostmi v oblastech uplatnění a ochrany práv
zajištěných a dalších věřitelů, koupě a prodeje majetku v konkurzu,
formální reorganizace, neformální restrukturalizace, fúzí a akvizic
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společností, které mají potíže, a ochrany práv smluvních protistran

K našim nejvýznamnějším litigačním záležitostem patří

insolventních dlužníků.

poradenství:

Našimi nejvýznamnějšími zakázkami je poradenství Komerční
bance, a.s. v souvislosti s insolvenčním řízením ohledně společ-

Česká spořitelna, a.s. při obraně jejích procesních a hmotných
• práv
v insolvenčním řízení týkajícím se Oděvního podniku (OP

ností Česká Unigrafie a.s. a BOHEMIA PRINT a.s. a s vyhlášeným

Prostějov), významného českého výrobce oděvů, včetně řízení

konkurzem na majetek obou společností. Dále pak poradenství

u odvolacího a ústavního soudu .

nomu z největších věřitelů společnosti SAZKA, a.s. a BESTSPORT

• teli společnosti SAZKA, a.s. a účastníkovi řízení zahájeného na

akciová společnost a majiteli významné části dluhopisů vydaných

základě čtyř (4) stížností pro porušení věřitelských práv poda-

společností SAZKA, a.s., zahrnující řešení otázek týkajících se

ných společnostmi GLADIOLUS, a.s a E-INVEST a.s. proti roz-

vzájemných vztahů společností SAZKA, a.s. a společnosti BEST-

hodnutí Městského soudu v Praze ohledně prohlášení konkurzu

SPORT akciová společnost a jejich akcionářské struktury. Poraden-

na společnost SAZKA, a.s. a proti rozhodnutí Vrchního soudu

ství ohledně řešení úpadku společnosti SAZKA, a.s. formou kon-

v Praze o zamítnutí odvolání podaných společnostmi GLADIO-

společnosti KKCG STRUCTURED FINANCE LIMITED, jako jed-

kurzu a úpadku společnosti BESTSPORT reorganizací zahrnující

Společnosti KKCG STRUCTURED FINANCE LIMITED jako věři-

LUS, a.s. a E-INVEST a.s.

nové společnosti, včetně veškerých otázek týkajících se zpochyb-

• teli společnosti SAZKA, a.s. a účastníkovi řízení zahájeného na

ňování prodeje společnosti SAZKA, a.s. v rámci výběrového řízení,

základě ústavní stížnosti podané společností GLADIOLUS, a.s.

odvolacího řízení týkajícího se rozhodnutí insolvenčního soudu

proti rozhodnutí Městského soudu v Praze ohledně prohlášení

vklad podniku a uspokojení věřitelů ve formě zaknihovaných akcií

o reorganizačním plánu společnosti BESTSPORT a všech s tím
souvisejících otázek.
Vedle praktické aplikace insolvenčního práva přispíváme i k jeho
reformám. Tomáš Richter, of counsel v naší pražské kanceláři
a profesor insolvenčního práva na nizozemské Radboud Univer-

Společnosti KKCG STRUCTURED FINANCE LIMITED jako věři-

konkurzu na společnost SAZKA, a.s.

• z odpovědnosti za vady o dílo vůči dodavateli stavebních prací
Poradenství provozovateli obchodních center ohledně nároků
v souvislosti se spory z těchto nároků vyplývajícími

Poradenství klientovi ve sporu s dodavatelem služeb ohledně
• žádosti
dodavatele o vyšší odměnu za poskytnuté služby.

sity Nijmegen, je členem stálé expertní skupiny Ministerstva
spravedlnosti pro insolvenční právo. V roce 2012 byl jmenován

V poslední době jsme v litigačních záležitostech poskytovali po-

členem skupiny privátních expertů, poskytujících Evropské komi-

radenství mimo jiné následujícím klientům: Česká spořitelna, Inter

si konzultace ohledně revize evropského insolvenčního nařízení

IKEA, Panattoni, Unibail-Rodamco, Komerční banka, TK Develop-

1346/2000.

ment, atd.

•

ŘEŠENÍ SPORŮ A ARBITRÁŽE
Pražská kancelář Clifford Chance může v rámci své praxe také
nabídnout poradenství v oblasti řešení sporů formou zastupování
v soudních nebo rozhodčích řízeních jakož i v oblasti řešení sporů
smírnou cestou formou narovnání. Náš tým se specializuje na vedení složitých sporů, při kterých využívá odborných znalostí právníků naší kanceláře, kteří se příslušnou právní oblastí zabývají. Naše
kancelář se tak podílela na zastupování klientů ve sporech v oblastech nemovitostí, insolvence, hospodářské soutěže, korporátní
a bankovnictví.
Jednotliví specialisté navíc úzce spolupracují s ostatními kolegy
v rámci globální sítě Clifford Chance při řešení případů, které za-

Clifford Chance LLP
ADRESA:

hrnují zahraniční právo nebo právo Evropské unie. Ve spolupráci
s ostatními praxemi Clifford Chance se rovněž podílíme na rozvoji
iniciativ v oblasti tzv. compliance a jiných metod umožňující klientům snížit riziko vzniku sporů s regulačními orgány.
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Law . Tax

CMS Cameron McKenna
firma roku 2012 v České republice
pochyb o regionálním uznání, co se týká praxe CMS Ca• Právní
• Není
Pražská kancelář CMS Cameron McKenna byla založena v roce
meron McKenna v oblasti korporátního práva a transakcí M&A.
1991. Kancelář má přes 30 českých a zahraničních právníků

Tato firma má rozsáhlé zastoupení v pobočkách v celém regionu

a poskytuje rozsáhlou škálu právních služeb, a to jak domácím,

střední a východní Evropy (CEE).

tak zahraničním klientům. Naše kancelář je mezi svými klienty

IFLR 2012

vysoce ceněna zejména pro svou schopnost spojovat mezinárodní zkušenosti se znalostmi místního prostředí.

NAŠE ZKUŠENOSTI ZAHRNUJÍ

CMS Cameron McKenna je spoluzakladatelem CMS – jedné

Joint-venture mezi společností Panattoni a fondem

z nejvýznamnějších asociací evropských advokátních kan-

spravovaným společností Standard Life Investment

celáří, poskytujících právní a daňové poradenství. CMS má
v současnosti zastoupení ve 28 jurisdikcích s kancelářemi v 46
městech. CMS byla založena v roce 1999, tvoří ji 10 společností

při prodeji D5 Logistics Park o rozloze 62 000 metrů
• Poradenství
čtverečních logistických a průmyslových prostor řeckému private equity fondu.

a zaměstnává více než 2800 právních a daňových poradců.
International Financial Law Review

• energetiky, projektů a výstavby.

CMS má vynikající pověst na trhu pro svou vůdčí praxi v oblasti
Chambers Europe 2012

Sommerston Group

při prodeji nákupního centra Olympia, největšího
• Poradenství
regionálního nákupního centra v České republice.

Advent International

Tato kancelář má vynikající odborné znalosti v oblasti bankov-

v souvislosti s akvizicí 100% podílu ve společnos• Poradenství
tech TES Vsetín a MezServis (TES).

mezinárodní právní kanceláře, zatímco udržuje spolehlivý kon-

CEMEX

• nictví a finančního práva a přináší firemní kulturu a odbornost
takt s klientem přímo v místním prostředí.
Chambers Global 2012
kancelář CMS má vynikající pověst díky šíři její odbor• Pražská
nosti, která sahá od poskytování poradenství v souvislosti s realizací projektů výstavby až po financování v oblasti nemovitostí
a správy aktiv.

v souvislosti s akvizicí tří kamenolomů od společ• Poradenství
nosti Eurovia.

EnerCap Capital Funds

Poradenství v souvislosti s akvizicí tří fotovoltaických elekt• ráren
v Mimoni a Klatovech od rakouské společnosti GREEN
SOURCE.

Chambers Europe 2011
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Ministerstvo financí České republiky

Ministerstva financí České republiky v rozhodčím
• Zastupování
řízení týkajícím se bytového portfolia 44 000 bytů v Moravskoslezském kraji, jež jsou ve vlastnictví nejvýznamnější těžební
společnosti v České republice.
MetLife, Inc

v souvislosti s akvizicí divize životního pojištění
• Poradenství
v České republice a Maďarsku a divize životního a penzijního
pojištění v Rumunsku od pojišťovny Aviva.

Mid Europa Partners

Poradenství v souvislosti s akvizicí společnosti České Radioko• munikace
a.s. a následným prodejem Českých Radiokomunikací konsorciu fondů spravovaných společností Macquarie.

Lonza Group Ltd a Lonza Biotec s.r.o.

v souvislosti se sekundárním kótováním prostřed• Poradenství
nictvím zavedení kmenových akcií společnosti Lonza Group Ltd
na Singapurské burze cenných papírů.

UniCredit

UniCredit jako vedoucího syndikátu 19 bank včet• Poradenství
ně Crédit Agricole, Erste Group, Raiffeisen a Société Générale
Group, v souvislosti s úvěrem srbské státní telekomunikační
společnosti Telekom Srbija ve výši 470 milionů EUR

•

CMS Cameron McKenna
ADRESA:
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Čermák a spol.
Advokátní a patentová kancelář Čermák a spol. patří k největším

převzatých kauz vede pražská kancelář, která v takových případech

a nejuznávanějším ryze českým kancelářím specializovaným na

obvykle zajišťuje i styk s klienty.

právo duševního vlastnictví (průmyslové právo, autorská práva)
v České republice. Poskytuje komplexní právní služby podnikatel-

Advokátní a patentová kancelář Čermák a spol. je členem sítí kance-

ské sféře i jednotlivcům, zejména v oblastech ochrany duševního

láří INTERLEGES. Současně je společnost aktivní v mezinárodních

vlastnictví, autorských práv a obchodního práva v nejširším slova

asociacích INTA, AIPPI, LES, ECTA, IBA a DACH.

smyslu.
Výhodou pro klienty je rovněž aktivní činnost kanceláře v Americké
Advokátní a patentová kancelář Čermák a spol. je velmi často vy-

obchodní komoře, Britské obchodní komoře, Německé obchodní ko-

hledávána domácí i zahraniční klientelou, čemuž každoročně odpo-

moře a Francouzsko-české a Česko-francouzské obchodní komoře.

vídá její umístění v prestižním přehledu The European Legal 500,
průvodce světem advokátních kanceláří, který je široce respekto-

Za významný úspěch považujeme mj. úspěšné hájení práv společ-

ván pro svou nezávislost a objektivitu. V oboru průmyslového práva

nosti Budějovický Budvar, n.p. k ochranným známkám BUDWEISER

a jiného duševního vlastnictví advokátní kancelář Čermák a spol.

a BUD, a to včetně řízení před Evropským soudním dvorem v Lu-

pravidelně zaujímá přední místa v oborech rozhodování sporů, ob-

cemburku a koordinace postupu proti společnosti Anheuser-Busch,

chodní právo a právo společností.

Inc. (nyní Anheuser-Busch InBEV) ve více než 40 zemích světa.

•

Čermák a spol. se pravidelně umisťuje na předních příčkách odborných domácích i mezinárodních publikací hodnotících advokátní
kanceláře a jednotlivé advokáty v evropském i světovém měřítku.
V roce 2010 získala cenu „IP Law Firm of the Year 2011, 2012 in
the Czech Republic“ udělovanou prestižní asociací Managing Intellectual Property, Velká Británie (www.managingip.com).
Čermák a spol. poskytuje právní služby v českém, slovenském, anglickém, německém, francouzském a ruském jazyce.

Čermák a spol.
Advokátní kancelář Čermák a spol. poskytuje veškeré právní služ-

ADRESA:

by nejen v rámci České republiky, ale i na Slovensku a na evropské
úrovni (zejména zastupování před Evropským patentovým úřadem
a Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu). Většina klientů především v oblasti průmyslových práv využívá výhod vyplývajících
ze zastupování jedinou kanceláří v obou zemích. Centrální evidenci

URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Elišky Peškové 15/735
Praha 5
150 00
www.cermakaspol.cz
info@apk.cz
296 167 111
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Dáňa, Pergl & Partneři
Advokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři je českou advokátní kan-

Advokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři je rovněž mladá a dyna-

celáří s patnáctiletou historií, která od samého počátku šla cestou

mická firma, která stejně jako její klienti, rychle expanduje v rozví-

oborové specializace s důrazem na poskytování vysoce profesionál-

jejícím se prostředí.

ních a specializovaných služeb. Od samého počátku jsme nespoléhali na pouhou znalost platného práva, ale vždy jsme se snažili

Advokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři je česká advokátní kan-

klientovi poskytnout komplexní služby vztahující se k jeho obchod-

celář s nadnárodním přístupem. Všichni právníci poskytují právní

nímu případu, zejména tedy zajištění služeb ekonomických, daňo-

pomoc podle českého práva také v angličtině nebo němčině a při

vých expertů, včetně soudních znalců v relevantních oborech. Za

své práci využívají postupy obvyklé u nejlepších právních firem

tímto účelem si Advokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři vytvořila

v zahraničí. Advokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři má úzké

síť úzce spolupracujících odborníků, kteří jsou připraveni efektivně

pracovní kontakty s řadou právních firem v zahraničí a získává tak

a profesionálně spolupracovat na jednotlivých případech Advokátní

znalosti o metodách právní praxe v těchto zemích. Tímto přístupem

kanceláře Dáňa, Pergl & Partneři.

oslovuje převážně zahraniční klientelu, zastoupenou jak individuálními podnikateli, tak i nadnárodními společnostmi.

Advokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři byla od samého počátku
advokátní kanceláří mladou a dynamickou, tento charakter si udr-

Advokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři od samého počátku vždy

žela do současnosti. Vždy byl věnován důraz dalšímu vzdělávání

používá ke své práci nejmodernější techniky. Tento přístup lze de-

právníků Advokátní kanceláře Dáňa, Pergl & Partneři a jejich spe-

monstrovat tím, že vyvinula svůj vlastní software pro řízení právní

cializaci. Naše cesta je specializace, protože můžeme být dobří jen

praxe, který je svého druhu unikátní. Vedle toho je samozřejmostí

tehdy, pokud se každý člen našeho týmu věnuje výhradně svému

při zpracovávání složitých a časově náročných kauz využívání so-

segmentu a Advokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři tak díky

fistikovaného software Microsoft Office Project.

svému týmu, jako celku, může nabídnout specializované komplexní
služby na vysoké úrovni.
Advokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři se jako jedna z předních
českých advokátních kanceláří zaměřuje na rozvíjení a zavádění
moderních metod řízení. Tato orientace se odráží ve struktuře firmy, která je rozčleněna na oddělení, např. právo obchodních společností, právo kapitálových trhů, právní vztahy k nemovitostem, stavební a pojišťovací právo, společenské a pracovní právo, občanské
právo a právo duševního vlastnictví. Na jednotlivých kauzách tak

Dáňa, Pergl & Partneři
ADRESA:

vždy spolupracuje tým zkušených právníků z různých oblastí. Tento
přístup k organizaci, známý z praxe vyspělých světových právních
firem, umožňuje poskytování právních služeb na nejvyšší odborné
úrovni v ČR.
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Dentons Europe CS LLP,
organizační složka
DENTONS

Pražská kancelář se rovněž třikrát po sobě umístila na prvním místě

Dentons je nová globální právní firma odhodlaná poskytovat svým

v kategorii „Developerské a nemovitostní projekty“ organizovaném

klientům konkurenční výhodu ve stále složitějších a vzájemně pro-

společností EPRAVO.CZ. Dále byla pražská kancelář Dentons (tehdy

vázaných tržních podmínkách. Firma vznikla na konci března 2013

Salans) jmenována odborným časopisem Construction & Investment

spojením mezinárodní advokátní kanceláře Salans LLP, kanadské ad-

Journal (CIJ) právnickou firmou roku v České republice za rok 2012.

vokátní kanceláře Fraser Milner Casgrain LLP (FMC) a mezinárodní

Vedoucím partnerem kanceláří Dentons v Praze a Bratislavě je La-

advokátní kanceláře SNR Denton. Dentons je vybudována na pevných

dislav Štorek.

v ročnících 2009, 2010 a 2011 firemního žebříčku Právnická firma roku

základech těchto tří vysoce hodnocených advokátních kanceláří. Každá z těchto kanceláří si získala vynikající pověst a klientelu tím, jak do-

VYBRANÉ TRANSAKCE

kázala reagovat na lokální, regionální i přeshraniční potřeby širokého
spektra klientů všech velikostí – od fyzických osob a podnikatelů, přes
malé a začínající podniky, všechny složky veřejné správy na místní,
regionální i národní úrovni, až po střední a velké soukromé i veřejné

Korporátní právo, fúze a akvizice

skupině MOL při akvizici sítě 125 čerpacích stanic
• Poradenství
Pap Oil v České republice. Akvizice se stala největším petrolejář-

společnosti, včetně nadnárodních korporací a globálních entit.

ským obchodem roku. Po úspěšném dokončení transakce měla

Klienti Dentons mohou nyní těžit ze znalostí více než 2 500 právní-

skupina MOL pod značkou Slovnaft zahrnovat 149 čerpacích

ků a dalších odborníků v 79 lokalitách v 52 státech Afriky, Blízkého

stanic po celé zemi s poddílem na trhu téměř 5% a měla se tak

a středního východu, Evropy, Střední Asie, Východní Asie a Ticho-

stát pátou největší společností podle počtu čerpacích stanic.

moří, včetně Kanady, Ruska a Společenství nezávislých států, Spojených států a Británie. Firma je odhodlána změnit status quo v právních službách, mimo jiné nabídkou kreativních, avšak spolehlivých

společnosti Strategic Hotels & Resorts, Inc při pro• Poradenství
deji Hotelu InterContinental v Praze společnosti Westmont Hospitality v hodnotě 110 mil. EUR.

podnikatelských a právních řešení.

společnosti Continental AG, přednímu německému
• Poradenství
dodavateli automobilových součástek v souvislosti s aspekty

PRAŽSKÁ KANCELÁŘ

českého práva ohledně emise dluhopisů v eurech o souhrnné
hodnotě 750 milionů EUR. Dále jsme poskytovali poradenství

V pražské kanceláři Dentons pracuje více než 30 právníků. Řada

společnosti Continental ohledně restrukturalizačních dodatků

z nich je každoročně zařazována mezi předními experty v různých

k syndikovaným bankovním úvěrům v celkové hodnotě EUR 16

oblastech práva v nezávislých mezinárodních odborných publika-

miliard. Na tomto projektu pracovaly týmy Salans z kanceláří

cích, např. Chambers Global, Chambers Europe a Legal 500. Prestiž-

v Bukurešti, Praze, Bratislavě, Varšavě, Budapešti a Madridu.

Salans ve střední Evropě a udělil kancelářím v Praze, Bratislavě,

společnosti Hayes Lemmerz, přednímu světovému
• Poradenství
výrobci hliníkových a ocelových autokol, v souvislosti s celko-

Varšavě a Budapešti titul Právní firma roku 2011 ve střední Evropě.

vou korporátní restrukturalizací jejich operací v České republi-

ní odborný časopis The Lawyer ocenil silnou pozici původní firmy
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ce, jež je součástí její celosvětové korporátní restrukturalizace.

dluhu a následného prodeje restrukturalizované společnosti.

Poradenství společnosti Merck & Co., Inc (Merck Sharp & Doh-

Tato inovativní průkopnická struktura umožnila zachovat více

• me), druhé největší farmaceutické společnosti na světě v souvislosti s lokálními aspekty její integrace se společností Schering
Plough jako součásti celosvětové fúze.

hodnoty podniku jak pro věřitele, tak i pro zaměstnance.

společnosti AE&E CZ s.r.o., ze skupiny Austrian
• Zastupování
Energy & Environment, při úspěšné realizaci prvního před-připraveného prodeje podniku v rámci insolvenčního řízení v Čes-

Financování

• tu Nová Karolina Park v Ostravě, pro PASSERINVEST GROUP

ké republice (uzavřeného za 21 dní).

Poradenství Raiffeisenbank v souvislosti s financováním projek-

v celkové hodnotě 716 milionů korun.

• investičního úvěru ve výši 600 milionů CZK (24 milionů EUR)

Poradenství Raiffeisen Bank International AG při poskytnutí
firmě Classic 7, s.r.o. a investičního úvěru na výstavbu ve výši až
14,5 milionů EUR společnosti Classic Park Group s.r.o. na výstavbu fáze I. a fáze II. Kancelářského komplexu Classic 7 Business
Park, který se nachází v Praze 7 – Holešovicích.

Nemovitostní právo

společnosti ORCO Property Group při prodeji budo• vyPoradenství
centrály Rádia Svobodné Evropy v Praze do rukou amerického vlastníka, L88 Companies. Celková hodnota transakce činila
94 milion dolarů.

společnosti Faurecia Emissions Control Technologies
• Poradenství
při vytváření dlouhodobé nájemní smlouvy k vybudování výrobního a skladového areálu o výměře 25 000m2 v Mladé Boleslavi.

společnosti European Property Investors Special
• 31 milionů EUR od OOO Russkat za účelem výstavby továrny • Poradenství
Opportunities, L.P. (EPISO) fondu spravovanému společnostmi
Poradenství České exportní bance v souvislosti s financováním

na ohnivzdorné měďové tyče v Ruské federaci firmou PSJ, a.s.

AEW Europe a Tristan Capital Partners při akvizici 80% podílu

Poradenství UniCredit Bank Czech Republic v souvislosti s in-

ve společnosti VGP CZ I., a.s. (dceřiná společnost VGP) vlastnící

• vestováním 17 milionů EUR s garancí zařízení pro německou

6 průmyslových parků nacházejících se v České republice v hod-

těžební společnost těžící plyn.

notě 300 miliónů EUR a při zřízení společného podniku se spo-

Poradenství České spořitelně v souvislosti s úvěrovou LMA

lečností VGP ohledně téhož. Je to jedna z největších transakcí

• smlouvou na financování akvizice 22 budov vlastněných 8

v oblasti fúzí a akvizic, která se uskutečnila v České republice

společnostmi ze skupiny České pojišťovny skupinou PPF a ná-

v letech 2010/2011 a také největší nemovitostní akvizice v oblasti

sledném prodeji části portfolia společnosti Czech Property In-

průmyslových areálů v České republice za několik posledních let.

vestments (CPI) v roce 2011 (v hodnotě 134 mil. EUR).

• myslového parku Lozorno na Slovensku pro společnost Czech
Poradenství Komerční bance v souvislosti s refinancováním průProperty Investments (CPI) v celkové výši 50 milionů EUR.

společnosti Meyer Bergman, evropskému manaže• Poradenství
ru investic do nemovitostí, při akvizici dvou shopping center Fórum Nová Karolina v Ostravě a Fórum v Ustí nad Labem v hodnotě cca. 300 miliónů EUR od společnosti Multi.

společnostem AFI Europe a Avestus Capital Part• nancování akvizice společnosti AZ KLIMA s.r.o. společností Ge- • Poradenství
ners, realitní investiční a developerské společnosti působící
Poradenství Československé obchodní bance v souvislosti s fi-

nesis Capital Group.

v střední, východní a jihovýchodní Evropě a vedoucí evropské
společnosti působící v oblasti asset managementu a investová-

Reorganizace, restrukturalizace, insolvence

• Lehman Brothers, Credit Suisse, UniCredit a RBS) v českých
Zastupování skupiny zahraničních držitelů dluhopisů (mmj.

ní, majitelům nákupního centra Palác Flóra v Praze, při prodeji
jejich podílů společnosti Atrium European Real Estate Limited.
Hodnota transakce byla 191 milionů EUR.

burské developerské společnosti kótované na Burze cenných

společnosti Tristan Capital Partners při nákupu
• Poradenství
80% podílu v 6 průmyslových parcích v České republice postave-

papírů Praha. Připravili jsme takovou sporovou strategii, která

ných, vlastněných a spravovaných společností VGP N.V. za cenu

vedla k uznání práv majitelů dluhopisů, včetně otevření samo-

přibližně 135 milionů EUR.

insolvenčních řízení proti ECM Real Estate Investments, lucem-

statného insolvenčního řízení v Hongkongu, a po několika úspěších byly spory smírně uzavřeny tak, aby bylo možné provést
řádný prodej aktiv a rozdělení výnosů věřitelům.

ING a RBS jako věřitelů MSV Metal Studénka,
• Zastupování
české dceřiné společnosti rumunské skupiny vyrábějící železniční komponenty v insolvenci. Náš tým podporoval věřitele při
zavedení krizového managementu do společnosti v insolvenci,
připravil reorganizačního plánu, včetně plánu na kapitalizaci
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DLA PIPER Prague LLP
Pražská kancelář společnosti DLA Piper působí na českém trhu té-

právní radu v jakékoliv jiné jurisdikci s pomocí svých zahraničních

měř 20 let. Jsme jednou z prestižních advokátních kanceláří v České

kolegů z celého světa.

republice i ve střední a východní Evropě. Pod vedením Country
Managing Partnera, Petera Valerta, se podařilo náš tým rozšířit na
30 právníků, kteří získali vzdělání na předních českých a zahraničních univerzitách i zahraničních stážích a disponují rozsáhlými

VÝBĚR NAŠICH KLIENTŮ V ČESKÉ
REPUBLICE

mecky a nabízejí kompletní právní poradenství při zakládání spo-

Czech
• Baxter
Česká exportní banka
• Kraft Foods
• Ministerstvo financí České republiky
• Ministerstvo dopravy České republiky
• Pfizer
• Reader‘s Digest
• Siemens
• Scatec Solar
• Skanska a.s.
• SPAR
• UniCredit
• Warner Brothers
•

lečností v regionu. Mají zkušenosti se všemi oblastmi práva a své

DLA PIPER VE SVĚTĚ

pracovními zkušenostmi a mezinárodními vazbami na své kolegy.
Díky tomu mají unikátní předpoklady pro poskytování kvalitního,
profesionálního a komplexního právního poradenství. Další dva
partneři pražské kanceláře, Pavel Marc a Jakub Adam, jsou svou
dlouholetou advokátskou praxí zárukou zkušeného vedení našeho
týmu.

NAŠE SLUŽBY
Pomáháme největším mezinárodním společnostem se všemi právními záležitostmi, které jsou spojené se založením, financováním
a provozováním podnikatelské činnosti v České republice. Naši
právníci v pražské kanceláři hovoří česky, slovensky, anglicky a ně-

služby poskytují i malým a středně velkým firmám.
Přední světová advokátní kancelář DLA Piper působí v 31 zemích

NAŠI KLIENTI

světa, kde má 77 poboček, ve kterých pracuje 4 200 advokátů. Do
našeho týmu patří 8 500 odborníků, včetně 1 300 partnerů. Ti všich-

Portfolio našich klientů tvoří významné mezinárodní a české spo-

ni poskytují špičkové služby klientům v Evropě, Asii, Tichomoří, na

lečnosti a organizace, státy, ministerstva a subjekty státní správy

Blízkém východě a ve Spojených státech amerických. Pomáhají udr-

a samosprávy, státní podniky, ale i řada malých a středně velkých

žovat silnou pozici společnosti, která poskytuje právní poradenství

podnikatelů. Mezi naše klienty patří více než polovina největších

kdekoli na světě, v jakémkoli čase.

mezinárodních společností, které najdete na nejvyšších příčkách
prestižních žebříčků Fortune 250 a FTSE 350.

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Svým klientům nabízíme detailní znalost českého podnikatelské-

V jurisdikcích, kde nemáme přímé zastoupení, spolupracujeme s vy-

ho a právního prostředí a zároveň možnost poskytnout okamžitou

branými advokátními kancelářemi, které podle typu řadíme do skuwww.epravo.cz I EPRAVO.CZ I 65

pin DLA Piper Group Firms, Focus Firms a Preferred Firms. V roce

jména při schvalování účetní závěrky společníky a rozhodnutí

2010 jsme navázali spolupráci s prestižní brazilskou advokátní kan-

o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty společnosti.

celáří Campos Mello Advogados, abychom mohli vyjít vstříc klientům, kteří chtějí expandovat do zemí Latinské Ameriky. Ve stejném
roce jsme začali spolupracovat s přední tureckou společností YKK.
Nyní disponujeme 50 právníky v Istanbulu, připravenými uspokojit
potřeby našich klientů.

Poradenství pro BURDA Media 2000 s.r.o. při ukončování pod• nájemních
smluv s YOSHI s.r.o. na kancelářské prostory v Praze,
Česká republika.

Poradenství pro Burda Verlag Osteuropa GmbH jakožto naby• vatele
51% podílu na společnosti Hachette Filipacchi 2000 CZ
ohledně jejích korporátních změn, zejména změny obchodní firmy, výměny jednatelů a změny ustanovení společenské smlou-

TRANSAKCE 2011/2012
Právní poradenství v souvislosti s pohledávkami společnosti
• DF
Deutsche Forfait vůči společnostem Sazka a Bestsport, zastupování DF Deutsche Forfait v insolvenčních řízeních.

• (Izrael) o pokračování ve spolupráci mezi stranami podle

Poradenství pro ERA a.s. ohledně vyřešení sporu s Militram
smlouvy o distribuci a nárokovanou provizi.

vy společnosti.

• k nemovitostem v České republice ve vlastnictví Vreja OG B.V.

Poradenství pro ING Bank N.V. při zřizování zástavního práva
jakožto zajištění, které banka poskytla skupině Menzing.

Právní poradenství pro společnost CHIPITA CZ, s.r.o. ve věci
• porušení
práv z ochranné známky a v záležitostech týkajících
se práva společností.

poradenství společnosti ModusLink ohledně vystavení
• Právní
potvrzení právního stavu pro její českou pobočku v souvislosti

• nosti před prodejem nabízejícímu.
se zavedením systému hotovostního fondu pro evropské pobočky.
Poradenství přednímu výrobci systémů pro obranu a vojenské
• služby na due diligence její české dceřiné společnosti.
Právní due diligence pro účely následné akvizice společnosti
• MORAVIAPRESS a.s.
poradenství společnosti Lufthansa ohledně prověření
• Právní
korporátního statusu a obchodních aktivit NIA – Norna Invest
pro CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. v běžných
• Poradenství
Agency spol. s r.o. – české společnosti s ručením omezeným
záležitostech z oblasti práva společností, zejména při změnách
Poradenství SRA na due diligence její české dceřiné společ-

založené zástupcem společnosti Lufthansa v Ázerbájdžánu.

členů představenstva, dozorčí rady, prokuristů, a při každoroč-

ním schvalování výsledku hospodaření.
• ních společností.
Poradenství pro Business Park Benátky s.r.o. v běžných věcech
• z oblasti práva společností a práva nemovitostí.
Právní poradenství společnosti Rhenus ohledně sporu s větši• novým
•
společníkem české pobočky.
poradenství společnosti Pfizer v souvislosti s přímými
• Právní
dodávkami léků lékařům.
poradenství ohledně roční kupní smlouvy se společnos• tíPrávní
UNIPETROL.
analýza v souvislosti s plánovaným pronájmem lokomoti• Právní
vy ve vlastnictví CBRail českému provozovateli drážní dopravy
GRAMMER CZ v korporátních záležitostech (změ• Poradenství
ny jednatelů, jmenování prokuristů).
Poradenství pro Hachette Filipacchi Presse (Francie) ohledně
• prodeje
její české účasti v BURDA Media 2000 s.r.o. společnosti
Poradenství pro TYROLIT CEE k.s. ve věcech práva obchod-

Burda Verlag Osteuropa GmbH.

• sociálního zabezpečení, zejména ukončování pracovních poPoradenství pro GMAC, s.r.o. v oblasti pracovního práva a práva

měrů zaměstnanců, odměňování zaměstnance po dobu mateřské a rodičovské dovolené.

pro ISARIA SHELF, s.r.o. v oblasti běžných záleži• Poradenství
tostí práva společností a při kapitalizaci půjček nebo úvěrů od
společníka do kapitálu společnosti.

• ročním uzavírání účetnictví pro příslušné účetní období, ze-

Poradenství pro C.H. Robinson Czech Republic s.r.o. při každo-
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DUNOVSKÁ & PARTNEŘI
s.r.o.
DUNOVSKÁ & PARTNEŘI s.r.o., advokátní kancelář poskytuje kom-

NAŠI KLIENTI

plexní právní služby se zaměřením na oblast obchodního práva, zejména finančního práva, bankovnictví, závazkového práva a práva

Dlouhodobě zastupujeme významné klienty z bankovního sektoru

obchodních společností.

a finanční společnosti, jakož i významné investiční skupiny:

Partneři kanceláře Barbora Simon Dunovská, David Urbanec a Jan
Vavřina jsou zkušení právníci s rozsáhlou praxí v advokacii. Specifickou expertizu a mnohaleté praktické zkušenosti můžeme nabídnout při přípravě transakcí zahrnujících veškeré druhy financování
a při analýze a řešení ohrožených úvěrových vztahů, úvěrových a korporátních restrukturalizací a v oblasti insolvenčního práva.
Zkušenosti s řešením problematických komplikovaných kauz a schopnost jít do hloubky problému nám umožňuje dosahovat maximálně
efektivního řešení. Klademe důraz na dynamický vztah a úzkou komunikaci s klientem, osobní a aktivní přístup zaměřený na výsledek.
Pro rok 2012 byla kancelář vyhodnocena referenčním průvodcem
právních firem Legal 500 jako jedna z doporučených vedoucích firem
v České republice pro oblast bankovnictví, finance a kapitálové trhy.

HLAVNÍ SPECIALIZACE
Bankovnictví a finance
• Insolvence
a finanční restrukturalizace
• Fúze a akvizice
• Korporátní právo
• Soudní spory
•

Československá obchodní banka, a.s.
• HSBC
plc – pobočka Praha
• Česká Bank
spořitelna, a.s.
• Česká exportní banka a.s.
• Sberbank CZ, a.s. (dříve VOLKSBANK CZ, a.s.)
• KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s.
• Coface Czech Credit Management Services spol. s r.o.
• Komerční banka a.s.
• Raiffeisenbank a.s.
• PENTA INVESTMENTS LIMITED, organizační složka
• ZUNO BANK AG, organizační složka
• ČSOB Factoring, a.s.
• AERO Vodochody a.s
• PRAGOMETAL, spol. s r.o.
• CS STEEL a.s. (dříve CIMEX STEEL a.s.)
• Jáchymov Property Management, a.s. (dříve Léčebné lázně
• Jáchymov a.s.)
Moravia Systems a.s.
• TNT
Express Worldwide, spol. s r.o.
• ZTE CZECH,
s.r.o.
• ZTE International
• G. Modiano Limited
•
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NAŠE PRAXE

za a revize úvěrové a zajišťovací dokumentace, úspěšná jednání
s refinancujícími bankami.

ných kauzách pro různá oddělení banky, především však v kauzách

• nečného práva pro Mezinárodní rozhodčí soud při Mezinárodní

ohrožených úvěrů, restrukturalizací a sporných řízení. Dlouhodobě

obchodní komoře v Paříži ve sporu ČSOB, a.s. vs. Česká republi-

spolupracujeme s HSBC Bank plc – pobočka Praha, zejména v ob-

ka, o 26 miliard Kč.

Od roku 1994 působíme jako externí právní poradci ČSOB a.s., v růz-

Expertní stanovisko o vybraných aspektech tuzemského smě-

lasti financování a vytváření nových finančních produktů a jsme
zařazeni na seznam českých advokátních kanceláří určených pro
poskytování právních služeb v celosvětové síti HSBC. Od roku 2010

INSOLVENCE & FINANČNÍ RESTRUKTURALIZACE

Sberbank CZ, a.s.) pro oblast rizikových úvěrů, restrukturalizací

Právní poradenství České spořitelně a.s. a České exportní ban• ce,
a.s. – právní analýza možností a variant mimoinsolvenční

a insolvencí. Vzhledem k bohatým zkušenostem získává kancelář

restrukturalizace významné strojírenské společnosti včetně

působíme jako externí právní poradce VOLKSBANK CZ a.s. (dnes

mandát v rozsáhlých a komplikovaných restrukturalizacích finanč-

právního poradenství a zastupování při její implementaci.

ních subjektů. Advokáti kanceláře stáli u zrodu a rozvoje předních

• rové angažovanosti vůči společnostem z dřevařské a lesnické

factoringových společností a jsou autory, popř. konzultanty jejích

skupiny v ČR – LESS, a.s. a LESS FOREST, s.r.o., včetně zastupo-

vzorových dokumentací, zároveň vystupují jako právní poradci při

vání v insolvenčním řízení a jednání s majoritními věřiteli o re-

ních i korporátních, v nichž zastupuje jeden či společně více bankov-

řešení aktuálních problémů. Máme zkušenosti z řady rozsáhlých

Právní asistence VOLKSBANK CZ, a.s. při řešení ohrožené úvě-

organizaci a způsobu řešení úpadku dlužníků.

prohloubili naši expertizu v oblasti insolvence, působíme i jako in-

• vanosti skupiny Styrotrade (investiční a KTK/RVG angažovanost)

solvenční správci v rámci společnosti RES insolvence, v.o.s., která

financované klubem bank VOLKSBANK CZ, a.s., Česká spořitel-

jako jedna z mála na tuzemském trhu disponuje i povolením zvlášt-

na, a.s. a Raiffeisenbank, a.s. Asistence při negociacích a přípravě

ního insolvenčního správce.

standstill agreement za účelem stabilizace společnosti a negoci-

insolvenčních řízení zpravidla z pozice zástupce věřitelů. Abychom

Komplexní právní poradenství při restrukturalizaci úvěrové angažo-

ace a příprava smluvní dokumentace pro refinancování, k němuž
Standardem advokátní kanceláře je poskytování korporátního poradenství klientům, jakož i organizace a účast v M&A transakcích.

došlo prostřednictvím syndikovaného úvěru poskytnutého syndikátem několika tuzemských bank v celkové výši 500 mil. Kč.

• ralizace přední tuzemské stavební společnosti, úpravy úvěrové a zaPrávní asistence VOLKSBANK CZ, a.s. při řešení úvěrové restruktu-

AKTUÁLNÍ REFERENCE

jišťovací dokumentace, právní poradenství při přeměně společnosti.
BANKOVNICTVÍ & FINANCE

• toringu pro HSBC Bank plc – pobočka Praha, v návaznosti na

Revize vzorové factoringové dokumentace bezregresního faczměnu podmínek úvěrové pojišťovny Euler Hermes.

poradenství tuzemské úvěrové pojišťovně KUPEG, práv• níPrávní
analýzy vzorových dokumentů pro úvěrové pojištění, specifických právních otázek týkajících se úvěrového pojištění a podnikatelské činnosti klienta.

• Factoring a.s. na pohledávky ČSOB Factoring a.s. a jejich zajištěPrávní analýza účinků insolvenční reorganizace klienta ČSOB

ní a návrh eventuálních úprav vzorové faktoringové dokumentace pro ČSOB Factoring a.s.

• Credit Management Services, spol. s r.o., zpracování právní analýPrávní asistence tuzemské úvěrové pojišťovně Coface Czech

zy rizik úvěrového pojištění pohledávek dodavatele za společností, která je v insolvenci a u které byl schválen reorganizační plán.

FÚZE & AKVIZICE, KORPORÁTNÍ PRÁVO
právní poradenství CS Steel a.s. při akvizici přední• hoKomplexní
distributora ocelových materiálů, s rozsáhlou distribuční sítí,
due diligence, revize firemní dokumentace cílové společnosti.

poradenství Moravia Systems ohledně podmínek uzavře• níPrávní
kupní smlouvy na dodávku specializovaných armatur v hodnotě stovek tisíců EUR pro ČKD Praha DIZ určených pro výstavbu chladící stanice atomové elektrárny v Mochovcích (SR).

• z vad dodaného energetického zařízení pro elektrárenský provoz.
poradenství TNT Express Worldwide s.r.o. v souvislosti
• sPrávní
přeměnou organizační struktury skupiny TNT.
Komplexní právní poradenství při akvizici společnosti CIMEX
• STEEL
a.s., a následné právní poradenství v korporátních záleži-

Právní poradenství Moravia Systems při uplatňování nároků

tostech.

due diligence pro významnou tuzemskou investiční
• jící v ČR, druhý na Slovensku) při zajištění refinancování jejich • Právní
skupinu při akvizici podniku působícího v oblastech energetiZastupování předních výrobců balících zařízení (jeden podnika-

stávajících úvěrových angažovaností v řádech desítek milionů

ky, dopravy, telekomunikací, veřejného osvětlení, informačních

korun s cílem získat výhodnější podmínky financování. Analý-

a komunikačních systémů.
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managing partner
JUDr. Barbora Simon Dunovská
V advokacii působí od roku 1993, v letech 1995-2008 byla partnerkou pražské advokátní kanceláře, kde
vedla tým právníků specializovaný na finanční právo a bankovnictví. Jako právní poradce bank a finančních společností vystupovala v mnoha případech finančních a korporátních restrukturalizací. Její
dlouholetá praxe je zaměřená zejména na oblast standardních i nestandardních způsobů financování
a poradenství při řešení rizikových úvěrů. Pro rok 2012 byla vybrána referenčním průvodcem Legal 500
jako doporučená advokátka pro oblast bankovnictví, finance a kapitálové trhy.

partner
Mgr. David Urbanec
Advokátní praxi vykonává od roku 1996. Působí jako právní poradce významných bank v případech
rozsáhlých restrukturalizací a insolvenčních řízení. Má bohaté zkušenosti se zastupováním finančních
institucí v soudních sporech. Vystupuje jako expert na české směnečné právo v rámci arbitrážních řízení vedených u rozhodčího soudu při Mezinárodní obchodní komoře v Paříži. Je vedoucím týmu právní
podpory klientům při implementaci nového občanského zákoníku. Pro rok 2012 byl vybrán referenčním
průvodcem Legal 500 jako doporučený advokát pro oblast bankovnictví, finance a kapitálové trhy.

partner
Mgr. Ing. Jan Vavřina
Působí v advokacii od roku 2000. V rámci kanceláře se specializuje na oblast soudních sporů, exekuce
a insolvence. Praktické zkušenosti v oblasti insolvence získal nejenom z pozice zástupce velkých věřitelů, ale i jako insolvenční správce. Vzhledem ke svým zkušenostem z technických odvětví (je absolventem
ČVUT) je vyhledávaným odborníkem na oblast závazkového práva a spornou agendu, a to zejména v odvětvích IT, stavebnictví a také v oblasti mediálního práva.

•

DUNOVSKÁ & PARTNEŘI s.r.o.
ADRESA:

URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Palác Archa, Na Poříčí 24
Praha 1
110 00
www.dunovska.cz
office@dunovska.cz
221 774 000
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Dvořák Hager & Partners
O NÁS

honorářových podmínek. Klienty naší advokátní kanceláře jsou
jak české a slovenské, tak v České a Slovenské republice působící

Advokátní kancelář Dvořák Hager & Partners vznikla spojením

nadnárodní společnosti.

významné české advokátní kanceláře DVOŘÁK & SPOL. a významné slovenské advokátní kanceláře NH HAGER NIEDERHU-

NAŠE MISE

BER.
Jsme spolehlivý osobní právník pro firmy poskytující praktické
Tým advokátní kanceláře Dvořák Hager & Partners sestává v sou-

služby zaměřené na výsledky za dobrou cenu.

časnosti z 26 advokátů a advokátních koncipientů, kteří působí
v kancelářích v Praze a Bratislavě. Advokáti naší kanceláře mají

ZÁSADY A HODNOTY

za sebou řadu let praxe v mezinárodních a předních českých a slovenských právních kancelářích a rozsáhlé zkušenosti zejména

Klientům nasloucháme. Vždy usilujeme o nalezení optimálního

v oblasti obchodního práva a práva obchodních společností, včet-

právního řešení pro konkrétní situaci. Vysoce individuální přístup

ně oblasti fúzí a akvizic, práva životního prostředí a energetiky

ke každému případu je naší zásadou. Víme, že právní rada nemá

a pracovního práva.

smysl sama o sobě, ale že její hodnota spočívá v tom, že pomůže
našim klientům efektivněji a s minimem rizik dosáhnout jimi vyty-

Naše kancelář je pravidelně, naposledy pro rok 2013, hodnocena

čených cílů. Touto zásadou se ve své práci řídíme a usilujeme o to,

v prestižní mezinárodní publikaci Legal500 (www.legal500.com)

abychom našim klientům poskytli jistotu a podporu, kterou při své

a doporučována pro oblasti korporátního práva / fúzí a akvizic

činnosti potřebují.

(M&A), finančního práva / práva kapitálového trhu a řešení sporů.

Kvalita a profesionalita. Požadavky, které klademe na svou práci, jsou vysoká obsahová i formální kvalita, stejně jako včasnost

Naše advokátní kancelář je dále doporučována přední ratingovou

poskytovaných právních služeb a osobní přístup. Přitom stavíme

agenturou vedoucích advokátních kanceláří Chambers & Partners

na našich znalostech, zkušenostech a orientaci na potřeby našich

(www.chambersandpartners.com) pro oblasti fúzí a akvizic, kor-

klientů.

porátního práva, pracovního práva a práva nemovitostí.
Lokální i mezinárodní. Při poskytování právních služeb stavíme
Naše kancelář byla v rámci soutěže Právnická firma roku 2012

jak na praxí ověřené znalosti lokálního prostředí, tak na meziná-

oceněna jako doporučovaná advokátní kancelář v následujících

rodních zkušenostech našich právníků.

kategoriích: právo obchodních společností, fúze a akvizice a pracovní právo.

Otevřenost. Často a rádi spolupracujeme s dalšími právníky, kteří pro naše klienty pracují, a jinými odbornými poradci, zejména

Právníci naší kanceláře tvoří vyvážený a efektivní tým. Díky tomu

daňovými poradci, auditory či znalci. Týmová spolupráce s jinými

můžeme poskytovat vysoce kvalitní právní služby za přiměřených

poradci je obvyklou součástí naší práce.
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OBLASTI PRAXE
Dlouhodobě se soustředíme na rozvoj naší expertízy v níže uvedených oblastech:
obchodních společností. Fúze a akvizice
• Právo
Financování a kapitálový trh
• Obchodní smlouvy. Mezinárodní obchod a přeprava
• Nemovitosti a výstavba
• Hospodářská soutěž. Veřejné zakázky. PPP
• Zastupování v soudních a arbitrážních řízeních
• Insolvence a restrukturalizace
• Pracovní právo
• Životní prostředí a odpady
• Energetika
•
•

Dvořák Hager & Partners
ADRESA:

URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Pobřežní 394/12
Praha – Karlín
186 00
www.dhplegal.com
praha@dhplegal.com
255 706 500

Cintorínska ul. 3/a
Bratislava
811 08
www.dhplegal.com
bratislava@dhplegal.com
+421 2 32 78 64 – 11
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ERHARTOVÁ VÍTEK
advokátní kancelář
KDO JSME

HLAVNÍ ZAMĚŘENÍ KANCELÁŘE

K působení v advokátní kanceláři ERHARTOVÁ VÍTEK se spojili

Právo obchodních společností. Fúze a akvizice

v roce 2003 advokáti Olga Erhartová a Jindřich Vítek. Oba partneři
mají za sebou praxi v předních českých advokátních kancelářích
a rozsáhlé zkušenosti v oblasti obchodního práva a práva obchodních společností. K tomuto společnému základu přidává dále každý zaměření na určitou specializovanou problematiku. V současné
době v advokátní kanceláři působí cca 20 právníků.

obchodních společností
• zakládání
restrukturalizace (přeměny) obchodních společností
• nabývání a převody účastí na podnikání
• likvidace obchodních společností
• zajišťování běžné korporační právní agendy (valné
• hromady, změny základního kapitálu, obchodní rejstřík
apod.)

Jsme právníci, ale rozumíme také tomu, co vyžaduje praktický hospodářský život. Víme, že právní rada není důležitá sama o sobě, ale že
má hodnotu jen tehdy, pokud Vám pomůže dosáhnout co nejbezpečněji cíle, který sledujete. Tím se ve své práci řídíme: našim klientům
chceme poskytnout jistotu a účinnou podporu v jejich podnikání.
Našim cílem je vždy hledání individuálního a pragmatického právního řešení pro konkrétní problém nebo situaci. Pokud daný problém přesahuje do daňové problematiky nebo zahrnuje účetní nebo
jiné odborné otázky, jsme připraveni zajistit kvalifikovanou podporu
ze strany spolupracujících daňových a účetních poradců nebo po-

Hospodářská soutěž. Veřejné zakázky

zakázky z pohledu zadavatele (organizace zadávání
• veřejné
veřejných zakázek)
zakázky ze strany uchazeče (příprava perfektní
• veřejné
nabídky)
podniků (kontrola fúzí)
• spojování
kartelové právo, licenční a franšízové smlouvy
• veřejná podpora
• zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské
• soutěže

stupovat ve spolupráci s Vašimi vlastními poradci.
Zastupování v soudním řízení
Nabízíme úroveň právních služeb, kterou očekáváte od předních
právnických kanceláří, včetně schopnosti poskytovat právní služby
v anglickém jazyce, a současně flexibilitu a osobní přístup. Právníci

v soudních a rozhodčích řízeních
• zastupování
zastupování ve správním soudnictví, zejména ve věcech
• veřejných zakázek a v daňových věcech

naší kanceláře tvoří efektivní a vyvážený tým, a proto můžeme poskytovat právní služby za přijatelných cenových podmínek.
Za námi stojí naše zkušenosti a výsledky naší dosavadní práce.
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Obchodní závazky a cenné papíry
dle obch. i obč. zákoníku
• závazky
směnky a ostatní cenné papíry
•

Nemovitosti a investiční výstavba

• nájem nemovitostí a nebytových prostor
• smluvní vztahy ve výstavbě
•
převody práv k nemovitostem

Média a reklama

• zastupování před Radou pro rozhlasové a televizní vysílání
•

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
Před založením advokátní kanceláře ERHARTOVÁ VÍTEK působil
více než osm let v jedné z největších českých advokátních kanceláří.
Specializuje se především na právo obchodních společností, cenných papírů a veřejných zakázek.

marketingové a spotřebitelské soutěže a loterie

V letech 2004 – 2006 byl členem Komise pro občanské právo Legislativní rady vlády České republiky. Je rozhodcem Rozhodčího soudu

Duševní vlastnictví

při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České

ochranné známky

republiky. Dále je členem Rozkladové komise předsedy Úřadu pro

• nekalá soutěž
•

Insolvenční právo

• řízením

komplexní právní poradenství v souvislosti s insolvenčním

ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek a členem Rozkladové komise ministra životního prostředí. Aktivně se
podílí na legislativní činnosti, a to přípravou návrhů zákonů pro
jednotlivé resorty státní správy nebo pozměňovacími návrhy pro
jednotlivé poslance Poslanecké sněmovny PČR. Věnuje se i přednáškové činnosti, zejména pro orgány státní správy a samosprávy.

Informační technologie

• systémová integrace

Jindřich Vítek absolvoval právnická studia na Právnické fakultě
ZČU v Plzni (1998). Od ukončení studia působí jako odborný asistent
na tamější katedře obchodního práva. V roce 2008 obhájil rigorózní

SPOLEČNÍCI

práci z oboru obchodní právo a v roce 2012 disertační práci v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy ve shodném

JUDr. Olga Erhartová

studijním oboru. Od roku 2002 do roku 2004 externě přednášel na

Před zahájením samostatné advokátní praxe pracovala Olga Erhar-

Fakultě humanitních studií UK v Praze.

tová jako právnička v mezinárodním daňovém odboru na Ministerstvu financí ČR, kde se zabývala přípravou a uzavíráním smluv

Je autorem monografií Odpovědnost statutárních orgánů obchod-

o zamezení dvojího zdanění za Českou republiku. Později působila

ních společností Praha – Wolters Kluwer ČR, a.s. a Neplatnost usne-

na Úřadu pro legislativu vlády ČR v odboru evropské integrace

sení valné hromady s.r.o. Praha – Wolters Kluwer ČR, a.s. Spoluau-

a harmonizace práva ČR s právem EU a byla členkou týmu, který

torsky se podílel na publikacích MERITUM Obchodní právo, Praha:

koordinoval legislativní práce na harmonizaci českého práva s ev-

Wolters Kluwer ČR, a.s., Kurs obchodního práva. 1 – 4 díl, C.H. Beck,

ropským právem. V letech 1998-2001 pracovala v pražské advokátní

Praha, (Díl druhý – Právnické osoby, Díl třetí – Obchodní závazky

kanceláři FIALA, PROFOUS, MAISNER & spol., kde se specializova-

a Díl čtvrtý – Cenné papíry); Obchodní zákoník – poznámkové vy-

la na poskytování služeb zejména v oblasti práva obchodních spo-

dání, Linde, Praha; Das tschechische Privat- und Wirtschaftsrecht

lečností, smluvního práva a pracovního práva.

unter dem Einfluss des europäischen Fechte, LIT Verlag Berlin-Hamburg-Münster a Sbírka příkladů z obchodního práva, C.H.

V roce 2001 založila Olga Erhartová vlastní advokátní kancelář se

Beck. Publikuje hlavně v časopisu Právník a v letech 2000 až 2002

zaměřením na obchodní právo, mediální právo, reklamu a ochran-

vedl pravidelnou přílohu „Legislativa do kapsy“ ekonomického tý-

né známky. Mezi její klienty patří mimo jiné významné mediální

deníku Profit.

zastupitelství, provozovatelé řady komerčních rozhlasových stanic

•

a reklamní agentury.
Olga Erhartová získala právnické vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (1994); obchodní právo studovala rovněž na College
of Law, University of London.
Publikuje v odborných právnických časopisech (Právní rádce, Bulletin advokacie).

ERHARTOVÁ VÍTEK advokátní kancelář
ADRESA:

URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Nad Petruskou 1
Praha 2
120 00
www.akev.cz
vitek@akev.cz
224 409 920
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FEICHTINGER ŽÍDEK
advokáti
KDO JSME

práva a práva Evropské unie. Studoval také na Právnické fakultě
Univerzity v Pasově v Německu. Působí jako advokát rovněž na

V advokátní kanceláři Feichtinger Žídek advokáti nabízíme zna-

Slovensku, je členem České advokátní komory a Slovenské advo-

losti a styl práce mezinárodních advokátních kanceláří široké

kátní komory.

klientele společností, veřejných orgánů i jednotlivců zařizujících
své právní záležitosti v České republice a na Slovensku. Svým

Mgr. Petr Žídek, Ph.D.

klientům jsme k dispozici nejen v pobočkách v Brně, Znojmě

Petr Žídek působil od roku 2004 v prostředí mezinárodních advo-

a Bratislavě, ale prakticky na celém území České republiky a Slo-

kátních kanceláří, kde měl příležitost poskytovat právní služby

venské republiky. Poskytujeme poradenství na prvotřídní odbor-

nejnáročnější klientele z České republiky, Slovenska a řady dal-

né úrovni v běžných právních věcech i vysoce specializovaných

ších zemí. Mezi jiným se podílel na zastupování předního fixního

otázkách. Veškeré služby poskytujeme v českém, slovenském,

a mobilního operátora ve sporech o propojení telekomunikačních

anglickém a německém jazyce. Mezi své nejvýznamnější hodno-

sítí, komplexním nastavení finančních nástrojů sloužících k dis-

ty řadíme spolehlivost a pochopení pro skutečné potřeby našich

tribuci finanční pomoci ze strukturálních fondů Evropské unie

klientů.

nebo na zastupování stran v mezinárodních investičních arbitrážích. Vedle obecného právního poradenství se zaměřuje na

SPOLEČNÍCI KANCELÁŘE

úzce specializované oblasti, mezi které patří právo informačních
a komunikačních technologií, mezinárodní obchodní transakce,

JUDr. Jiří Feichtinger, Ph.D.

veřejné zakázky, veřejná podpora a další oblasti práva Evropské

Jiří Feichtinger působil od roku 2003 jak ve vrcholných úřadech

unie.

státní správy, tak v mezinárodních advokátních kancelářích.
Podílel se mimo jiné na právním zajištění klíčových zbrojních

Petr Žídek je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzi-

a bezpečnostních projektů České republiky i Slovenska, zastupo-

ty, kde získal doktorský titul v oboru mezinárodní právo soukromé.

val stát v mezinárodním arbitrážním řízení v Londýně a získal

Studoval rovněž na Právnické fakultě Univerzity v Lublani ve Slo-

rozsáhlé zkušenosti s významnými domácími i mezinárodními

vinsku. Účastní se odborných konferencí a publikoval řadu odbor-

transakcemi v soukromé i veřejné sféře. Věnuje se především

ných článků v domácích i zahraničních periodicích. Působí jako

smluvnímu právu, řešení sporů včetně zastupování před obec-

advokát rovněž na Slovensku, je členem České advokátní komory

nými a rozhodčími soudy a právu Evropské unie. Během své

a Slovenské advokátní komory.

profesní dráhy se kromě obecného poradenství dále soustředil
na oblast veřejných zakázek, insolvenčního řízení, zvláštností

NAŠI KLIENTI

obchodu a nakládání s vojenským a bezpečnostním materiálem
a outsourcingu.

Obchodní společnosti a podnikatelé
V advokátní kanceláři Feichtinger Žídek advokáti poskytujeme

Jiří Feichtinger vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlo-

komplexní právní podporu pro obchod a podnikání založenou na

vy, kde posléze obhájil rigorózní práci v oboru ústavního práva

dlouholetých zkušenostech a hlubokých odborných znalostech.

a úspěšně absolvoval postgraduální studium v oboru ústavního

Naše právní služby využívají jak obchodní společnosti a podnika-
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telé usazení v České republice a na Slovensku, tak i zahraniční oso-

řady smluv o dodávce, implementaci a podpoře softwaru, pří-

by, které v České republice a na Slovensku vyvíjejí nebo zamýšlejí

pravu vzorových dokumentů pro dodavatele informačních systé-

vyvíjet svoji obchodní činnost. Pro své klienty v obchodním a pod-

mů a přípravu vzorových smluv v režimu software-as-a-service.

nikatelském sektoru řešíme právní záležitosti zejména v následu-

Samozřejmostí je řešení souvisejících otázek autorského práva,

jících oblastech:

ochrany dat a osobních údajů a odpovědnosti za uložená data.

• správa společností,
• uzavírání smluvních vztahů,
• pohledávky a jiné spory,
• insolvence,
• pracovní právo,
• vztahy s veřejnou správou,
• veřejné zakázky,
• mezinárodní obchodní transakce,
• inovační podnikání.
•

zahájení podnikání na českém a slovenském trhu,

Veřejná správa

Naši právníci se účastnili rovněž projektu komplexního outsourcingu informačních systémů pro přední světový automobilový
koncern.
Právníci naší advokátní kanceláře mohou nabídnout také široké
zkušenosti v oblasti práva elektronických komunikací. Podíleli se
na poradenství ve sporech operátorů o ceny za propojení telekomunikačních sítí, poradenství ve sporech o zákonnost regulovaných cen za telekomunikační služby, na právní podpoře klienta při
přípravě nových telekomunikačních služeb, vyjednávání smluv
o dodávkách technologií pro komunikační sítě nebo na poradenství v souvislosti s akvizicí mobilního operátora.

Právníci naší advokátní kanceláře mají dlouholeté zkušenosti
s poradenstvím pro veřejný sektor. Poskytujeme právní služby mi-

Veřejné investice a dotace

nisterstvům, krajům, obcím, příspěvkovým organizacím, veřejně

Pro své klienty ve veřejném sektoru zajišťujeme komplexní práv-

vlastněným obchodním společnostem i státním podnikům v běž-

ní servis při vynakládání veřejných prostředků formou veřejných

ných právních záležitostech i v celé řadě otázek specifických pro

investic a dotací. Naše odbornost se neomezuje pouze na oblast

oblast veřejné správy a veřejného vlastnictví. Naši klienti se na

veřejných zakázek a koncesí, ale jsme schopni nabídnout všestran-

nás obracejí například v těchto záležitostech:

né právní posouzení každé investice nebo dotačního programu

• správní řízení a soudní řízení správní,
• poskytování dotací,
• nakládání s majetkem státu a územních samosprávných cel• ků.
veřejné zakázky a koncese,

zahrnující rovněž otázky čerpání státního rozpočtu a rozpočtu
územních celků, veřejné podpory, financování z fondů Evropské
unie a vnitřního trhu. Své znalosti a zkušenosti jsme měli možnost
uplatnit například při řešení problematiky financování veřejné dopravy a při zastupování státu před Evropskou komisí ve věcech
řízení o porušení práva EU (tzv. infringementu), veřejné podpory

Soukromá klientela

a podpory ze strukturálních fondů.

V naší advokátní kanceláři neponecháváme stranou ani řešení
právních záležitostí typických pro soukromou klientelu. Jednot-

Právní služby v oblasti veřejného financování poskytujeme také

livcům, kteří se stanou našimi klienty, nabízíme stejně vysokou

soukromým subjektům, které se tohoto financování účastní, pře-

úroveň právního servisu, na kterou jsou zvyklí naši zákazníci z ob-

devším v pozici uchazečů o veřejnou zakázku nebo jako žadate-

chodního sektoru. Individuální přístup ke každému právnímu pří-

lé nebo příjemci dotací z fondů EU a veřejných rozpočtů. Díky

padu, který převezmeme, je u nás samozřejmostí. Při poskytování

kombinaci našich odborností můžeme nabídnout účinnou právní

právních služeb pro soukromou klientelu se zaměřujeme například

pomoc i začínajícím podnikatelům v oblasti tzv. inovačního pod-

na tyto otázky:

nikání.

• výstavba a nakládání s nemovitostmi,
• rodinné a dědické právo.
•
účast v obchodních společnostech,

NAŠE VYBRANÉ SPECIALIZACE

Řešení sporů a mezinárodní arbitráže
Významnou část agendy naší advokátní kanceláře tvoří zastupování klientů v rozhodčích a soudních řízeních. V obchodních
záležitostech klientům nabízíme komplexní podporu od snahy
o smírné řešení sporu, přes zastupování v nalézacím a exekučním

Právo informačních a komunikačních technologií

řízení až po případné vymáhání pohledávek v řízení insolvenčním.

V advokátní kanceláři Feichtinger Žídek advokáti se pravidelně

V řízeních před správními soudy jsme řešili řadu specializovaných

věnujeme poradenství v oblasti práva informačních technologií.

otázek, například v oblasti elektronických komunikací, hospodář-

Mezi naše reference můžeme zařadit přípravu a vyjednávání

ské soutěže, veřejných zakázek a veřejné dopravy.
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Právníci naší advokátní kanceláře získali rozsáhlé zkušenosti také
se zastupováním stran v mezinárodních investičních arbitrážích.
V rámci právního poradenství jsme klientovi schopni nabídnout
hlubokou znalost specifických oblastí českého a slovenského
práva, schopnost přeměnit tuto znalost na konkrétní právní argumentaci i zkušenosti s prezentováním znalostí a argumentů před
arbitrážním soudem.

•

Feichtinger Žídek advokáti
Brno
ADRESA:
E-MAIL:
TELEFON:
Znojmo
ADRESA:
E-MAIL:
TELEFON:
Bratislava
ADRESA:
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Mediahall, Bidláky 20
639 00
brno@akfz.cz
530 510 400

Mariánské náměstí 6
669 02
znojmo@akfz.cz
530 512 280

E-MAIL:
TELEFON:

Klincová 37/B
SK-821 08
bratislava@akfz.cz
+421 911 410 090

URL:

www.akfz.cz

FELIX A SPOL.
advokátní kancelář, s. r. o.
Advokátní kancelář Felix a spol. působí na českém trhu od roku

V současnosti poskytujeme průběžné právní poradenství více než

1991. Tým naší advokátní kanceláře tvořený aktuálně 21 právní-

padesáti stálým klientům, z nichž podstatnou část tvoří pobočky

ky s bohatou právní praxí a širokou škálou profesní specializace

zahraničních nebo nadnárodních společností. Naše kancelář dis-

zajišťuje poskytování komplexních právních služeb na nejvyšší

ponuje rozsáhlými zkušenostmi v oblasti obchodního práva, práva

odborné úrovni.

společností, soutěžního práva, přeměn společností a jiných podnikových kombinací, jakož i zkušenostmi v oblasti daňové problema-

Felix a spol. poskytuje právní služby zejména v oblastech obchod-

tiky. Pokud jde o tzv. statutární záležitosti obchodních společností,

ního práva, soutěžního práva, při sjednávání obchodních transakcí

poskytujeme klientům komplexní právní servis zahrnující přípravu

i řešení obchodních sporů, při přípravě a realizaci fúzí, akvizic a re-

nezbytných dokumentů včetně listin zakládaných do sbírky listin

strukturalizací, dále v oblastech bankovního a finančního práva,

obchodního rejstříku a komunikaci s obchodním rejstříkem. V dů-

pojištění, správního práva, pracovního práva a práva zaměstnanos-

sledku dlouhodobé úzké spolupráce s notáři dosahujeme nadstan-

ti, práva sociálního zabezpečení, nemovitostí a projektového finan-

dardní flexibility, i pokud jde o termíny a délku zpracování statu-

cování, daňového práva, práva informačních technologií a ochrany

tární agendy.

osobních údajů, práva duševního vlastnictví a práv z přepravy; zastupujeme v jednání před orgány veřejné moci, při projednávání
sporů před soudy i v rozhodčím řízení, poskytujeme obhajobu ve

OBCHODNÍ SPORY A VYMÁHÁNÍ
POHLEDÁVEK

věcech trestních.
Řešení obchodních sporů na národní i nadnárodní úrovni patří
Spolupracujeme s mnoha odborníky ze sfér ekonomického, finanč-

k pravidelné náplni naší práce. Naše služby zahrnují nejen mi-

ního a daňového poradenství, auditorskými a poradenskými fir-

mosoudní a soudní vymáhání pohledávek, ale i zastupování před

mami. Máme vytvořeny kontakty s renomovanými zahraničními

soudy, v rozhodčím řízení a při alternativním řešení sporů, zejmé-

právními a auditorskými firmami.

na při konciliaci a mediaci. Před zahájením jednotlivých řízení pravidelně zpracováváme podrobné rozbory případů a vyhodnocuje-

OBCHODNÍ PRÁVO, PRÁVO SPOLEČNOSTÍ,
PRÁVO SOUTĚŽNÍ, FÚZE A AKVIZICE

me možná rizika, pro naše klienty připravujeme žaloby, opravné
prostředky či jiná podání, vystupujeme před soudy a jinými orgány v ČR i v zahraničí.

Základní náplň naší činnosti v oblasti obchodního práva tvoří zpracování návrhů a připomínek, posuzování právních rizik a v nepo-

Mezi naše klienty se řadí několik bank a jiných obchodních spo-

slední řadě zastupování a právní podpora při uzavírání obchodních

lečností, pro které vykonáváme kompletní správu pohledávek

smluv.

z obchodního styku. Klienti v takových případech oceňují zejména
snížení nákladů v důsledku zpracování většího množství podobwww.epravo.cz I EPRAVO.CZ I 77

základě použití specifického know-how.

FINANCE, BANKOVNICTVÍ,
POJIŠŤOVNICTVÍ

PRÁVO V DOPRAVĚ

Čtyři z advokátů naší kanceláře se v průběhu své praxe uplatnili

ných případů a vysoce efektivní poskytování právních služeb na

jako bankovní právníci a disponují z toho důvodu širokými zkuPrávníci advokátní kanceláře Felix a spol. disponují rozsáhlými

šenostmi v oblasti bankovnictví a financování. Naše kancelář

zkušenostmi z poskytování právních služeb společnostem provo-

v minulosti poskytovala právní poradenství při vzniku a rozvo-

zujícím silniční i železniční dopravu a též provozovateli autobuso-

ji několika bank, stavební spořitelny, investičních společností

vých nádraží. Uvedeným subjektům poskytujeme právní podporu

a fondů a jiných finančních institucí. Kancelář v současnosti

jak při řešení otázek týkajících se veřejnoprávních aspektů jejich

velmi úzce spolupracuje se dvěma z pěti největších bankovních

činnosti a vztahů s příslušnými orgány veřejné moci, tak i při řešení

domů v České republice. Naši specializovaní právníci poskytu-

otázek souvisejících přímo s jejich podnikatelskou činností a vzta-

jí služby i v dalších souvisejících oblastech, zejména ve vztahu

hů s obchodními partnery apod.

k převodům a správě pohledávek, leasingovým smlouvám, zajištění bankovních obchodů a jiným bankovním a finančním in-

SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY, REKLAMNÍ
PRÁVO, MARKETINGOVÉ PORADENSTVÍ
A VÝZKUM

strumentům.

Již od samotné implementace shora uvedeného smluvního typu

V rámci své činnosti advokátní kancelář Felix a spol. průběžně po-

do českého právního řádu se zabýváme praktickými dopady

skytuje komplexní právní podporu několika společnostem v oblas-

spotřebitelských smluv na každodenní obchodní činnost ob-

ti realit včetně správy nemovitostí, oblasti developerské a mana-

chodních řetězců, prodejců, ale i provozovatelů internetových

gementu staveb. Poskytované právní služby zahrnují celý proces

obchodů a zasilatelských služeb. Z tohoto důvodu jsme schopni

realizace výstavby a následné realizace, zejména nákup pozemků,

našim klientům v případě potřeby zajistit komplexní právní a po-

vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, zpracování

radenský servis v oblasti prodeje zboží konečnému spotřebiteli,

projektové dokumentace, dodávky stavebních prací, technický do-

problematiky reklamací zakoupeného zboží a dalších souvisejí-

zor investora, kolaudační řízení, systém prodeje (rezervační smlou-

cích otázek.

vy, smlouvy o smlouvách budoucích, kupní smlouvy). Klienty kan-

NEMOVITOSTI, STAVEBNICTVÍ

celáře jsou developerské a realitní společnosti i stavební firmy. Po
Se spotřebitelskými smlouvami a zákaznickou podporou pak úzce

dobu své existence advokátní kancelář Felix a spol. poskytovala

souvisí i v poslední době se rozvíjející oblast práva reklamního,

právní podporu při desítkách případů převodů nemovitostí a uza-

problematiky propagačních akcí a podpory prodeje zboží, které se

vírání nájemních smluv včetně veškeré související dokumentace

stále výrazněji promítají do náplně naší práce. Za významnou sou-

(např. smlouvy úvěrové a zástavní, bankovní garance, pojistné

část naší činnosti považujeme právní podporu několika společnos-

podmínky atd.). Obsáhlé zkušenosti máme rovněž v oblasti smluv-

tí zabývajících se marketingovým poradenstvím, poradenstvím

ní dokumentace vztahující se ke stavebním činnostem, a to jak

k marketingovým výzkumům a jejich realizací a dalších souvise-

v rámci výstavby nových objektů, tak rekonstrukcí stávajících

jících činností.

staveb.

PRACOVNÍ PRÁVO, PRÁVO
ZAMĚSTNANOSTI

OBHAJOBA V TRESTNÍCH VĚCECH
A V PŘESTUPKOVÉM ŘÍZENÍ

V oblasti pracovního práva a práva zaměstnanosti nabízíme širo-

Advokátní kancelář Felix a spol. prostřednictvím zkušených advo-

ký okruh služeb od řešení každodenních problémů našich klientů

kátů poskytuje též právní služby v řízení trestním a správním řízení

až po vedení sporů z pracovněprávních vztahů. Náplní naší čin-

trestním, včetně řízení přestupkového. Specializujeme se na obha-

nosti je právní pomoc při uzavírání pracovních smluv, skončení

jobu deliktů ekonomické povahy.

pracovního poměru, přijímání nových zaměstnanců a v oblasti
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stejně tak jako

EVROPSKÁ UNIE

v otázkách ochrany osobních údajů v pracovněprávních vztazích.
Také disponujeme zkušenostmi v oblasti zdravotního a sociální-

Advokátní kancelář Felix a spol. má k dispozici nadále se rozvíje-

ho pojištění.

jící mezinárodní zázemí dvou nadnárodních sdružení nezávislých
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advokátních kanceláří. K naší běžné činnosti patří výklad českého
práva v kontextu práva Evropské unie a práce s dokumenty vydávanými evropskými institucemi, stejně tak jako jinými mezinárodními orgány. Ve všech případech právního poradenství, kterých se
dotýká evropská legislativa, a to buď přímo prostřednictvím nařízení, nebo nepřímo jako výsledek transpozice směrnic a jiných
dokumentů, posuzujeme řešenou problematiku komplexně, tedy
i v kontextu evropského práva.

PRÁVNÍ PARTNER NEBO ÚČASTNÍK AKCÍ
A PROJEKTŮ POŘÁDANÝCH V R. 2012:
Hospitality & Tourism Summit 2012
http://www.horeca21.cz/
HR Kavárna
http://www.hrkavarna.cz/
Konference hotelnictví, turismus a vzdělání
http://www.vsh.cz/cz/probEhl-4-roCnIk-konference-hotelnictvI-turismus-a-vzdElAvAnI-cl1039.html
Kulatý stůl pořádaný ÚOOÚ a AK Kinstellar na téma Právní
aspekty sledování zaměstnanců, i v kontextu trestní
odpovědnosti právnických osob a předávání osobních
údajů do zahraničí
http://www.fsak.cz/download/kulaty-stul-uoou.pdf

•

FELIX A SPOL
ADRESA:

URL:
E-MAIL:
TELEFON:

U Nikolajky 5
Praha 5
15000
www.akfelix.cz
akfelix@fsak.cz
251 081 111
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Glatzová & Co.
NAŠE POZICE NA TRHU

Této spolupráce si velmi ceníme, neboť je pro nás nejlepším indikátorem kvality. Právnické firmy mají vzhledem ke své znalosti oboru

Advokátní kancelář Glatzová & Co. působí na trhu právních služeb

vyšší schopnost posoudit odbornost. Při výběru spolupracujících

od roku 1994, od roku 2008 nabízí své služby i prostřednictvím vlast-

kanceláří jsou velmi pečlivé, protože mnohdy přebírají zodpověd-

ní pobočky na Slovensku. Je držitelem významných ocenění:

nost vůči klientovi za naše společné výstupy. Skutečnost, že řada

• nocení Chambers Europe (Chambers Europe Award for Ex-

Nejlepší česká advokátní kancelář roku 2011 a 2009 podle hod-

z nich využívá služeb naší kanceláře prakticky exkluzivně, považujeme za důkaz naší špičkové kvality.

cellence 2011 a 2009 for the Czech Republic);

advokátní kancelář roku 2010 v České republice podle
• Nejlepší
hodnocení Who’s Who Legal (Czech Republic Law Firm of the
Year 2010, Who’s Who Legal).

NAŠE HODNOTY/ NÁŠ STYL PRÁCE
Glatzová & Co. si získala reputaci pro své hluboké znalosti právního
řádu, citlivý přístup k obchodním otázkám a pozitivní postoj k řeše-

Tato ocenění jsou mezinárodně vnímána jako nejprestižnější ceny

ní právních problémů. Naše zásady a priority jsou následující:

dosud získaly jen PRK (2010 a 2012) a KŠB (2008). Glatzová & Co.

Kvalita a špičkový výkon: Při poskytování našich služeb usilu• jeme
o špičkové výkony. Kvalita je naší absolutní prioritou. Dále

je historicky první českou advokátní kanceláří, která toto ocenění

nám záleží na tom, abychom měli zajímavou práci, dobrou atmo-

získala dvakrát.

sféru a spokojené zaměstnance. Velikost kanceláře a zisk jsou

udělované v advokacii. Z českých kanceláří cenu Chambers Europe

pro nás méně důležité, než předchozí hodnoty. Zásadní cíl je neO spokojenosti klientů s našimi službami i profesním respektu našich

slevovat na kvalitě a nerozmělnit ji neřízeným růstem.

mi nezávislými mezinárodními ratingovými publikacemi, IFLR1000,

Obchodní úsudek: Pro dobrou práci nestačí znát paragrafy, ale
• vidět
je v kontextu klientova byznysu a používat obchodní úsu-

Legal500 nebo PLC Which Lawyer, které neudělují cenu nejlepší kan-

dek. Tato schopnost nám umožňuje skloubit právní a praktické

kolegů a konkurence svědčí i dlouhodobě vysoká hodnocení další-

celář roku, nýbrž sestavují žebříčky podle kategorií a oblastí práva.

posouzení a poskytovat užitečné rady.

• ci a přizpůsobování vzorových dokumentů a stanovisek. Vyhýbá-

Řešení šitá na míru: Naše práce nespočívá ve schematické aplika-

NAŠE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

me se stereotypům a slepému opakování toho, co už bylo jednou
Renomé Glatzová & Co. je v zahraničí velmi silné. Zejména vý-

realizováno. Neříkáme proč co nejde, hledáme řešení. Provádíme

znamné zahraniční právnické firmy si nás často vybírají pro spolu-

důkladnou analýzu případu, snažíme předložit klientům ke zvá-

práci na transakcích v ČR. Patří mezi ně především Slaughter and

žení veškeré možnosti, včetně našeho názoru na jejich výhody

May, Fresh fields Bruckhaus Deringer, Hengeler Mueller, De Brauw

a nevýhody, ale také doporučit nejvhodnější postup. Klademe dů-

Blackstone Westbroek, Kirkland & Ellis, Cleary Gottlieb Steen &

raz na informovanost našich klientů a dbáme na to, aby všechna

Hamilton, Skadden, Ashurst, Jones Day a Latham Watkins. Mnohé

jejich důležitá rozhodnutí byla učiněna kvalifikovaně, na základě

z nich jsou považovány za absolutní špičku ve svých zemích. Spo-

znalosti všech relevantních informací. Zároveň se důsledně vy-

lupráce s těmito firmami je velmi intenzivní, představuje celkově

hýbáme zatěžování klientů detaily a teoretickými rozbory.

zhruba třetinu našeho obratu a zahrnuje i stáže pro naše advokáty,
účast na jejich seminářích apod.
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Osobní přístup: Naši partneři se více než rozvoji nových obchod• ních
příležitostí věnují právní práci pro klienty a vedení ostat-

ních právníků v kanceláři. Ty směřujeme k tomu, aby byli vní-

komoře ČR a Agrární komoře ČR, Burzovní rozhodčí soud Burzy

maví vůči potřebám klientů a učili se jim dobře naslouchat. Tak

cenných papírů Praha (člen předsednictva), Rozhodčí soud při

můžeme nejlépe garantovat nejen kvalitu, ale i důvěru klientů

Českomoravské komoditní burze Kladno, Mezinárodní arbitráž-

v naši kancelář.

ní soud pro sport CAS v Lausanne, Rozhodčí komise Českého

Komunikace a plnění termínů: Nestačí jen znát řešení. Je třeba

olympijského výboru. Vít Horáček je odborným asistentem ka-

• ho také umět sdělit stručně, srozumitelně a včas. Dodržování
termínů, dosažitelnost a kvalitní komunikace je proto pro nás
vysokou prioritou.

a vedení spolupracovníků: Můžeme být tak dobří, nakolik
• Výběr
dobré máme lidi. Proto klademe důraz na jejich výběr a vedení.
Nikdy se nespokojíme s průměrnou prací. Zároveň klademe důraz na osobní kulturu našich kolegů; netolerujeme aroganci a nečestné jednání. Profesní růst zajišťujeme interními přednáškami
na každotýdenních setkáních odborných teamů, dále pak účastí

tedry obchodního práva PFUK.

Dana Schweigelová (partner) je předními zahraničními ratingo• vými
publikacemi hodnocena jako přední advokátka v oblasti
bankovnictví a financí. Od roku 2010 je členkou Rozkladové komise ČNB a od roku 2011 je také rozhodcem u burzovního rozhodčího soudu.

• vaným právníkům v oblasti M&A. Pověřený řízením slovenské
Jiří Sixta (partner) Podle Legal 500 patří k nejlepším doporučopobočky, stejně jako managementem české kanceláře.

trem Čechem, který se v květnu 2011 roku stal oficiálním platným

Martin Dančišin (partner) IFLR 1000 jej řadí do kategorie vedou• cích
advokátů v oblasti restrukturalizace a insolvence. Je roz-

členem našeho týmu. Všechny naše advokáty již 15 let vysíláme

hodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrár-

na externích školeních, průběžnými konzultacemi s JUDr. Pe-

na stáže do špičkových právnických firem v zahraničí.

ní komoře ČR.

Získávání klientů: Nové klienty získáváme výhradně etickým

Petr Čech (counsel) je od roku 2011 oficiálním členem týmu.

formami marketingu (odborné články, rozhovory, přednášky,

ní advokátů Glatzová & Co. se zaměřením na obchodní společ-

konference). Nepraktikujeme agresivní hon za novými klienty,

nosti, cenné papíry, obchodní závazkové vztahy, nový občanský

nepracujeme pro klienty se špatnou reputací.

zákoník a nový zákon o obchodních korporacích. Kromě toho je

Účtování honorářů: Na rozdíl od většiny našich konkurentů ne-

činný na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, věnuje

• způsobem a své postavení na trhu podporujeme důstojnými • Mimo práci pro klienty se věnuje především internímu vzdělává• odměňujeme naše právníky v závislosti na počtu naúčtovaných

se přednáškové činnosti a psaní odborných článků a publikací.

hodin či na získávání nových klientů. Odměňování podle počtu
účtovaných hodin vede k tomu, že právníci sledují své vlastní

NAŠI KLIENTI

cíle, místo aby poskytovali klientovi službu efektivně a poctivě
vykazovali skutečně vynaložený čas. Klademe důraz na to, aby
práce probíhala nejen kvalitně, nýbrž i co nejefektivněji.

NAŠI LIDÉ

Mezi naše nejvýznamnější klienty patří v poslední době:

Fischer, a.s. jedné z největších cestovních kanceláří v České
• CK
republice při akvizici společnosti NEV-DAMA a.s., významné
cestovní kanceláře poskytující lyžařské zájezdy, společností CK
Fischer, a.s. Transakce zahrnovala také zastupování CK Fischer

Naši lidé pravidelně publikují odborné články v českých ekonomických médiích. Starší partneři jsou uznávanými osobnostmi a zastávají významné funkce:

Glatzová (partner) je dlouhodobě hodnocena jako
• 3.Vladimíra
nejvýznamnější žena českého byznysu (deník Hospodářské

v řízení o povolení spojení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže;

• Board Praha, a.s.) při zastupování BigBoard Holding S.A. při
BigBoard Holding S.A. (mateřská společnost společnosti Big-

vyjednání a realizaci akvizice 100% akcií vydaných společností

noviny). Je členkou představenstva České advokátní komory,

BigBoard Praha, a.s., ze strany společnosti JOJ Media House CZ,

kam byla nominována předními českými advokátními kance-

s.r.o.;

lářemi, aby zastupovala jejich společné zájmy. Dále zastupuje
ČR v Evropském fóru Mezinárodního sdružení advokátů (IBA).
Chambers Glogal ji řadí do kategorie nejlepších pěti advokátů

a.s. v souvislosti s akvizicí společnosti eTravel s.r.o.;
• KKCG
NETRETAIL HOLDING BV a skupině fyzických osob v sou• vislosti s prodejem majoritního podílu v Netretail Holding BV

v oblasti M&A v České republice.

(mateřské společnosti Internet Mall, předního provozovatele

Vít Horáček (partner) Chambers Global ho řadí do kategorie nej-

internetových obchodů v České republice, na Slovensku, v Pol-

• lepších pěti advokátů v ČR v oblasti sporů a rozhodčího řízení,

sku, Maďarsku a Slovinsku) fyzickými osobami – zakladateli,

a dále jako předního advokáta v oblasti duševního vlastnictví

společnostmi Intel Capital a MCI Management společnosti MIH

a práva informačních technologií. Je rozhodcem u několika vý-

Allegro BV (skupina Naspers). Jednalo se o historicky největší

znamných rozhodčích soudů: Rozhodčí soud při Hospodářské

transakci v oblasti e-commerce/internetu v České republice.
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Advokátní kancelář Glatzová & Co., s.r.o. též zastupuje své klienty

JAK O NÁS HOVOŘÍ NAŠI KLIENTI

ve významných soudních řízeních, jako například:

(International Photovoltaic Investors Club), členy Klubu
excellent local firm that is experienced in a number of are• IPVIC
• “An
mezinárodních investorů ve fotovoltaice (IPVIC – cca 100 členů
as” (Chambers Europe 2012)
s celkovým instalovaným výkonem projektů ve výši 140 MWp),
are the best, not just in terms of experience, but in terms
• of“They
ve spolupráci s Freshfields Bruckhaus Deringer v mezinárodvalue” (Chambers Europe 2012)
ních rozhodčích řízeních vedených proti České republice na zá& Co’s “good quality advice, fair pricing and effective,
• Glatzová
kladě dvoustranných dohod o ochraně investic. Spory souvisí
practical solutions” make it very popular with clients. The firm
s nedávnými negativními legislativními změnami v oblasti fo-

has one of the most distinguished histories on the market and,

tovoltaické energie;

being without ties to an international network, is the first choice

FUJI ELECTRIC Holdings Co., Ltd. a Fuji Electric systems Co.,

for referrals from many foreign law firms. Peers hold the firm

• Ltd. ve správním řízení ve věci uložení pokuty ve výši 1 mld Kč

úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (jak v České repub-

in high regard, describing it as a “very strong and well-reputed
Czech firm”. (Chambers Europe 2011)

ním společnostem Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

“They treat our business like it is theirs – they are not simply
• clocking
in the hours” (Chambers Europe 2012)
The firm‘s work on the domestic aspects of larger deals is appre• ciated by clients, with one saying „they know the local market

(„UOHS“) za účast v kartelu týkajícího se plynem izolovaného

and its idiosyncrasies.“ Leading lawyer Vladimíra Glatzová is

spínacího ústrojí, a to v průběhu správního řízení před UOHS,

also noted for her attitude and manner. „I think very, very highly

řízení před prvostupňovým i druhostupňovým správním sou-

of Vladimíra,“ says one new client. „She‘s very energetic, commi-

dem a v souvisejícím řízení o předběžné otázce před Evropským

tted, and gets the job done.“ (IFLR 2011)

lice, tak na Slovensku) za účast v kartelu týkajícího se plynem
izolovaného spínacího ústrojí; Zastupování společností ze skupiny Fuji ve věci uložení pokuty ve výši 1 mld Kč 16 nadnárod-

soudním dvorem;

• v ČR v souvislosti s tvrzenou diskriminací na základě pohlaví
Pražskou teplárenskou, a.s. v prvním pracovně-právním sporu

v rámci přijímacího řízení; zastupování společnosti v dalších
pracovněprávních sporech.
Mezi naše další významné klienty patří například ABB, ArcelorMittal, Bosch, Citibank, Commerzbank, ConocoPhillips, Česká
pošta, Deutsche Bank, E. ON, First Reserve, Fuji, GDF, Goldman
Sachs, Heidelberg Cement, Henkel, Hochtief, KBC, Kolbenschmidt,
Komerční banka, Mazda, Morgan Stanley, New World Resources,
Ondeo, PENTA, Raiffeisenbank, RWE, sanofi-aventis, Siemens,
Sita, Skanska CZ, Strabag, Suez, Tchibo, Tesco, Volksbank, Volvo,
Volksbank, Warburg Pincus nebo Wood&Co.

NAŠE SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST/
PRO-BONO
Glatzová & Co. se angažuje v řadě projektů neziskového sektoru. Humanitární organizaci ADRA poskytla bezplatné právní poradenství
v hodnotě přesahující 1 milion Kč. Již čtvrtým rokem podporujeme
občanské sdružení ŽIVOT DĚTEM, a to jak finančně, tak formou
bezplatného právního poradenství. Loni jsme se také zapojili do

“A very diligent team from which you get a lot of value for mo• ney”
(Chambers Europe 2012)
“The group is very good at guiding us through the case and ma• naging expectations” (Chambers Europe 2012)
firm is very popular for referral work; it is often the local
• “The
counsel in international instructions.” (Chamber Europe 2011)
“Combines a customer-oriented approach with excellent legal
• know-how”
(Chambers Europe 2012)
“For me they feel like colleagues – they really engage themsel• ves in our company” (Chambers Europe 2012)
“The lawyers take the time to know and understand our busi• ness.
We hope to continue working with them for a long time to
come“ (Chambers Europe 2012)

• The team is praised for its “hard work and good knowledge of
• the law, with an ability to listen to clients and discuss issues.”
“A smart team and easy to work with” (Chambers Europe 2012)

(Chambers Europe 2011)

“The team delivers good value for money” (Chambers Europe 2012)
• “They
are knowledgeable and provide an excellent service”
• (Chambers
Europe 2012)
•

Glatzová & Co.
ADRESA:

sbírky pro týraného chlapce Dominika a jeho sestřičku Lucii. Poskytujeme bezplatné poradenství galerii moderního umění DOX
a Nadaci na boj proti korupci založené Karlem Janečkem. Vladimíra
Glatzová prostřednictvím vlastní nadace podporuje děti z dětského
domova v Klánovicích a mládež bez rodinného zázemí.
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URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Husova 5
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řady odborných publikací, přednášejí na konferencích a působí jako

ZÁKLADNÍ INFORMACE O KANCELÁŘI

lektoři v rámci profesního vzdělávání a někteří se nejnověji podílí
i na vypracování komentářové literatury k rekodifikaci občanského

Za více než 12 let své existence se Havel, Holásek & Partners stala

práva. Členové všech poradenských skupin kanceláře pravidelně

nejrychleji rostoucí právnickou firmou v regionu střední a východní

publikují v odborných i populárních periodikách a pořádají odborné

Evropy, která neustále posiluje svou pozici na trhu právních služeb

semináře.

v České a Slovenské republice.

SLOVENSKÁ KANCELÁŘ
PRÁVNÍ TÝM
Kancelář poskytuje svým klientům komplexní právní poradenství
Havel, Holásek & Partners s kancelářemi v Praze, Brně, Ostravě

i na území Slovenské republiky od března 2008, kdy byla v Bratisla-

a Bratislavě je s týmem více než 140 právníků, několika desítek stu-

vě založena jako samostatná slovenská firma. Prostřednictvím roz-

dentů právnických fakult a více než 400 spolupracovníků, včetně

růstajícího se týmu zkušených slovenských právníků si klademe za

130 zaměstnanců spolupracující inkasní agentury Cash Collectors,

cíl zajistit pro naše klienty komplexní právní poradenství ve všech

největší česko-slovenskou právnickou firmou. Většina partnerů

významných oblastech slovenského práva a nejvyšší standard po-

a seniorních právníků kanceláře získala rozsáhlé zkušenosti ve

skytovaných služeb. Svým klientům chceme poskytnout komfort

všech právních oblastech již před příchodem do kanceláře v nej-

jedné advokátní kanceláře pro Slovenskou a Českou republiku

lepších mezinárodních právnických firmách, jako jsou Linklaters,

a celkovou koordinaci poskytovaných právních služeb v obou ze-

Freshfields, Norton Rose, Hogan Lovells, White & Case, Salans,

mích tak, abychom jim umožnili maximalizovat efekt právních slu-

Dewey & LeBoeuf, Squire Sanders & Dempsey, Gleiss Lutz, Noerr,

žeb kanceláře pro jejich podnikatelské záměry. V současnosti tvoří

Beiten Burkhardt, Gide Loyrette Nouel a Wolf Theiss. Právníci kan-

slovenský právní tým téměř 30 právníků.

celáře se mimo práci pro klienty kanceláře např. aktivně podílejí na
přípravě právních předpisů, zejména v oblasti obchodního práva

OBLASTI SPECIALIZACE

a finančních služeb, a pracují v rámci profesních organizací v oblasti kapitálového trhu (Asociace pro kapitálový trh), rozvojového

Právníci advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners si uvědo-

kapitálu (Česká asociace rozvojového kapitálu CVCA) a dalších

mují, že poskytování právních služeb vysoké úrovně vyžaduje nejen

asociacích a sdruženích v oblasti veřejných zakázek, investic do

podrobnou znalost právních předpisů a jejich aplikace, ale i širší vě-

nemovitostí nebo telekomunikací. Vybraní odborníci jsou autory

domosti o příslušném podnikatelském odvětví jejich klientů.
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Proto jsme vytvořili systém řízení právní kanceláře nejen dle práv-

NAŠI KLIENTI

ních specializací, ale i podnikatelských oborů. Toto organizační
uspořádání směřuje k maximálně efektivnímu poskytování práv-

Mezi klienty kanceláře patří, kromě velkých mezinárodních spo-

ních služeb, kdy komplexní projekty jsou řízeny seniorními právní-

lečností, středních firem, individuálních podnikatelů a investorů

ky se širokými praktickými zkušenostmi za podpory specialistů na

a orgánů veřejné správy, také cca 100 z 500 největších světových

příslušné právní obory.

společností podle publikace Fortune 500 a více než 35 společností zařazených do žebříčku největších českých firem Czech Top 100.

Právníci kanceláře mají rozsáhlé transakční zkušenosti zejména

Kancelář má v současné době více než 1000 klientů.

v následujících oblastech: právo obchodních společností / fúze, akvizice a prodej podniků a obchodních společností / corporate gover-

VYBRANÁ ZÍSKANÁ OCENĚNÍ

nance a daňového poradenství; nemovitosti a stavebnictví, právo
životního prostředí; bankovnictví, pojišťovnictví, finance a kapitá-

Kancelář je podle historických výsledků všech pěti ročníků oficiál-

lový trh; zastupování v soudních, správních a rozhodčích řízeních;

ní soutěže Právnická firma roku podle celkového počtu nominací

veřejný sektor – regulace, veřejné zakázky a PPP; duševní vlastnic-

a titulů nejúspěšnější advokátní kanceláří v rámci tohoto hodnocení

tví / informační technologie / elektronické komunikace / ochrana

v České republice.

osobních údajů / média; insolvence a reorganizace; ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, právo EU; pracovní právo a právo

Kancelář získala prestižní ocenění Who’s Who Legal Award, je hod-

sociálního zabezpečení; “private clients”; reklamní právo, ochrana

nocena jako nejlepší advokátní kancelář roku 2011 a 2012 v České

spotřebitele, nekalá soutěž.

republice a v celkovém hodnocení publikace Practical Law Company za všechny hodnocené právní obory získala v letech 2008 až

PODNIKATELSKÉ OBORY

2012 opakovaně 1. místo mezi domácími advokátními kancelářemi.
Kancelář dále získala ocenění ILO Client Choice Awards 2010 a 2013

Právníci kanceláře získali významné zkušenosti v následujících pod-

udělované mezinárodní ratingovou agenturou International Law

nikatelských oborech a dále se na tyto obory zaměřují: nemovitosti

Office (ILO), čímž se stala klienty nejlépe hodnocenou právnickou

a stavebnictví, včetně návazných dodavatelů; bankovnictví a ostat-

firmou v České republice.

ní finanční služby (včetně leasingu a faktoringu); energetika, utility,
těžba surovin, životní prostředí a odpadové hospodářství; automobi-

Podle agentury Thomson Reuters je advokátní kancelář Havel, Ho-

lový průmysl; hutnictví, strojírenství + chemický průmysl a zpraco-

lásek & Partners na prvním místě v České republice podle počtu

vání ropy; pošta, telekomunikace a informační technologie; doprava

realizovaných transakcí v oblasti fúzí a akvizic v letech 2007 až

a logistika; veřejný sektor a regulace (kromě dopravy, energetiky,

2011. Agentura DealWatch ve své studii v letech 2009 až 2012 zařa-

školství, zdravotnictví atd.); spotřební zboží/FMCG (včetně provozo-

dila kancelář na první místo podle počtu realizovaných transakcí

vatelů řetězců); potravinářský průmysl (včetně tabákového průmys-

v České republice a v roce 2009 i 2010 také ve Slovenské republice

lu), zemědělství a lesnictví; farmacie a zdravotnictví (včetně sociální

a v rámci celé střední a východní Evropy.

péče); zbrojní průmysl; média a mediální služby; “professional services”; pojišťovnictví a penzijní fondy; hotelnictví a cestovní ruch; škol-

Kancelář je podle žebříčků vydávaných prestižními mezinárodní-

ství, kultura (věda a výzkum); sportovní právo; loterie a hry; ostatní

mi ratingovými organizacemi trvale řazena mezi nejlepší právnic-

služby a výroba (např. elektrotechnika a elektronika, gumárenský

ké firmy v České republice. Mezinárodní ratingové publikace PLC

a plastikářský průmysl, sklo a keramika, textilní, oděvní, kožedělný

Cross-border, European Legal 500, IFLR 1000, Chambers Global,

a polygrafický průmysl, výroba papíru a celulózy, dřevozpracující

European Legal Experts a Global Law Experts doporučují kan-

průmysl, výroba stavebních hmot, bezpečnostní služby).

celář jako přední českou právnickou firmu zejména pro oblasti
fúzí, akvizic a prodejů podniků, restrukturalizací a insolvenčního

NADSTANDARDNÍ JAZYKOVÉ VYBAVENÍ

práva, private equity / venture capital, bankovního a finančního
práva a práva kapitálového trhu, práva v oblasti telekomunikací,

Všichni právníci poskytují právní služby klientům v českém a v an-

informačních technologií, outsourcingu, hospodářské soutěže,

glickém jazyce; významnou specializací je dále skupina právníků

energetiky, nemovitostí a investiční výstavby, práva životního pro-

se zaměřením na německy hovořící klientelu; další specializované

středí, pracovního práva, a dále pro oblast řešení sporů. Partneři

skupiny právníků plynně hovoří i dalšími jazyky a případně poskytují

kanceláře jsou rovněž doporučováni jako přední odborníci v oblas-

právní služby ve francouzském, italském, španělském, portugalském,

tech své specializace.

ruském, polském, maďarském, ukrajinském a slovenském jazyce.
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NAŠE VIZE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Naší vizí je „být vedoucí česko-slovenskou právnickou firmou trvale

Kancelář má nejkomplexnější mezinárodní podporu dostupnou pro

poskytující služby odpovídající nejvyšším mezinárodním standar-

české a slovenské advokátní kanceláře. Je součástí tří z nejprestiž-

dům právnické profese“. Naším cílem je v souladu s tímto přístupem

nějších mezinárodních právnických sítí: World Law Group, State

k poskytování právních služeb dále posilovat nadstandardní vztahy

Capital Group a First Law International, které sdružují celkově více

s klienty a obchodními partnery kanceláře, které jim umožní maxi-

než 200 předních světových právnických firem po celém světě. Naši

malizovat efekt našich právních služeb pro jejich podnikatelské či

klienti tak mají přístup k mezinárodním i lokálním znalostem a od-

jiné záměry. Usilujeme o vytvoření skutečného, oboustranně výhod-

bornosti prostřednictvím více než 25 tisíc právníků v přibližně 100

ného obchodního partnerství s klienty.

zemích světa.

NÁŠ PŘÍSTUP

PRO BONO

Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners je komerčně orien-

Charitativní akce a činnost pro bono jsou nedílnou součástí práce

tovaná právnická firma s aktivním přístupem a vysoce flexibilním

naší kanceláře. Pomoc potřebným by pro největší podnikatele ve

týmem právníků, pro kterou jsou péče o klienta a časová flexibilita

všech oborech měla znamenat naprostou samozřejmost. Tak je tomu

nejvyššími prioritami. Usilujeme o poskytování vysoce hodnot-

i u nás. Naše úsilí se zaměřujeme především na pomoc dětem a mla-

ných služeb stoprocentně splňujících či překračujících očekávání

dým lidem, a to nejen v obtížných životních situacích, snažíme se

klientů a o budování dlouhodobých vztahů s klienty a obchodními

pomoci i s jejich každodenními starostmi a problémy (např. Linka

partnery.

bezpečí, DebRA). Pomáháme také se zajištěním finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací pod-

Právníci kanceláře jsou klienty vyhledáváni z důvodu poskytování

pory a pomoci zdravotně, sociálně či ekonomicky znevýhodněným

komplexních právních služeb, schopnosti strategického uvažování,

spoluobčanům, především seniorům (Nadace Taťány Kuchařové).

vysoké úrovně pracovního nasazení, schopnosti úspěšného uzavře-

Podporujeme rozvoj všeobecné vzdělanosti, jakož i prohlubování od-

ní transakcí a prosazení zájmů klienta v podnikatelské praxi.

borných znalostí v oblasti politiky, společenských věd i kultury (např.
Nadace Prague Twenty). Dále pomáháme představovat a prosazovat

MEZINÁRODNÍ STANDARDY

současné umění v kontextu témat, jež mění dnešní svět. Podporujeme dobré jméno české kultury a projekty v oblasti životního prostředí

Kancelář nabízí mezinárodní standard kvality poskytovaných slu-

a inovačního podnikání (ENVI). V oblasti právních služeb pro bono

žeb, flexibilní, kreativní a obchodně orientovaný přístup k řešení

jistě stojí za zmínku zejména naše podpora oblasti malého a střed-

problémů klientů při důsledném dodržování tradičních zásad výko-

ního podnikání, která je realizována prostřednictvím spolupráce

nu advokátní praxe (předcházení konfliktu zájmů, zachování důvěr-

s Hospodářskou komorou ČR, s Unií malých a středních podniků, ale

nosti informací klienta, atd.).

i s CVCA (Českou asociací private equity a rizikového kapitálu).

•

Havel, Holásek & Partners
ADRESA:

URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Týn 1049/3
Praha 1
110 00
www.havelholasek.cz
office@havelholasek.cz
224 895 950
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HÁJEK ZRZAVECKÝ
advokátní kancelář
ká advokátní kancelář. HZ vznikla v březnu 2008 a v současné době

právo | HZ je aktivním členem Potravinář• potravinářské
ské komory České republiky a je pravidelně oslovována pod-

poskytuje právní služby prostřednictvím čtrnácti advokátů a ad-

nikateli (tuzemskými i zahraničními) z potravinářského oboru

vokátních koncipientů v Praze a nově také ve své pobočce v Brně.

v souvislosti s řešením specifických právních problémů z této

HÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o. (HZ) je nezávislá čes-

Společníky HZ jsou Martin Hájek, Jan Zrzavecký, Jiří Gajdarus a Mi-

oblasti

je úspěch klienta a maximální kvalita poskytnuté služby v požado-

• a tomu odpovídajícími zkušenostmi v oboru se HZ řadí k před-

vaném čase a při vynaložení objektivně odpovídajících nákladů. Při

ním právním kancelářím poskytujícím služby farmaceutickým

chaela Šerá. Základním cílem HZ při poskytování právních služeb

vědomí dalšího posilování pozice HZ a kvality nabízených služeb
rozšiřuje kancelář průběžně oblasti, ve kterých právní služby poskytuje, a současně posiluje tým svých odborníků v jiných oblastech. Právní služby poskytuje HZ v úzké součinnosti s odborníky
v dalších oblastech a poradenských odvětvích tak, aby vždy byly
zájmy klienta zajištěné komplexně.

farmaceutické právo | svojí silnou klientskou základnou

klientům

• franchisingu a podílí se tak na vytváření právního rámce v této

franchising & outsoursing | HZ je členem České asociace
dynamicky se rozvíjející oblasti práva

• solvenčního práva, spočívající zejména v poradenství při řešení

insolvence | HZ poskytuje veškeré právní služby v rámci inkrizových situací souvisejících s úpadkem, v zastupování vě-

Od svého založení se HZ zaměřuje na poskytování komplexních

řitelů a dlužníků v insolvenčním řízení a v přípravě relevantní

právních služeb středním a velkým korporacím, a to českým i za-

dokumentace; advokát kanceláře Daniel Kaplan je insolvenčním

hraničním. Stěžejní oblastí činnosti HZ je obchodní právo, přede-

správcem

vším pak fúze a akvizice (včetně fúzí přeshraničních), korporační
právo, restrukturalizace, corporate governance a obchodní závaz-

HZ poskytuje svým klientům právní služby v češtině, slovenštině,

kové právo. HZ disponuje rovněž zkušenými odborníky z oblasti

angličtině, ruštině, němčině a francouzštině. Při řešení právních

trestního práva (zejména ve věcech hospodářských trestných činů),

problémů se zahraničním prvkem kancelář úzce spolupracuje

pracovního práva, práva nemovitostí, veřejných zakázek nebo v za-

s právními odborníky ve všech státech Evropy a ve všech význam-

stupování v soudních či rozhodčích řízeních.

ných mimoevropských zemích.

Nad rámec obecné specializace na obchodní právo (korporační prá-

PRÁVNÍ SPECIALIZACE:

vo a M&A) a související obory práva se HZ zaměřuje na další čtyři
klíčové průmyslové oblasti, ve kterých si získala postavení uznávaného poskytovatele právních služeb. Jedná se o:
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papíry a kapitálové trhy
• cenné
farmaceutické právo
• franchising & outsourcing
•

a akvizice
• fúze
infrastrukturní projekty
• insolvenční právo
• občanské právo
• obchodní právo a právo obchodních společností
• potravinářské právo
• pracovní právo
• právní due diligence
• právo duševního vlastnictví
• právo nemovitostí
• restrukturalizační projekty
• soudní spory a rozhodčí řízení
• soutěžní právo, dawn raids
• správní právo
• trestní právo
• veřejné zakázky a výběrová řízení
• závazkové obchodní právo
•

ODVĚTVÍ, VE KTERÝCH POSKYTUJEME
PRÁVNÍ SLUŽBY:
průmysl
• automobilový
bankovnictví a finanční služby
• doprava a letecký průmysl
• energetika a plynárenský průmysl
• farmaceutický průmysl
• média a filmový průmysl
• pojišťovnictví
• potravinářský průmysl
• průmysl stavebních hmot a materiálů
• trh nemovitostí
•
Kromě svých podnikatelských aktivit se HZ aktivně zapojuje také
do různých pro bono aktivit, z nichž nejvýznamnější je projekt Slunce pro oko (www.slunceprooko.cz). Získané finanční prostředky určené pro nákup vybraných diagnostických přístrojů dosahují řádu
milionu korun českých.
Další informace o HZ včetně referencí naleznete na webových
stránkách www.hajekzrzavecky.cz.

•

HÁJEK ZRZAVECKÝ
ADRESA:

URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Revoluční 1003/3
Praha 1
110 00
www.hajekzrzavecky.cz
info@hajekzrzavecky.cz
227 629 700
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Hartmann, Jelínek,
Fráňa a partneři, s. r. o.
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři byla

a problematiku veřejných zakázek veřejnými zadavateli. V oblas-

založena v roce 1990 jako volné sdružení advokátů. Od svého

ti ústavního práva zejména zastupování před Ústavním soudem,

založení si tato kancelář vybudovala pevné místo na českém

zpracování a podání ústavních stížností má kancelář velké pro-

trhu. Advokátní kancelář má pracoviště v Praze a Hradci Králové,

cento úspěšnosti. Kancelář rovněž zaznamenala úspěchy v ob-

přičemž na poskytování právních služeb a provozu advokátní

hajobách v rozsáhlých trestních věcech s celorepublikovými

kanceláře se podílí v současné době okolo 55 pracovníků. Od-

přesahy. Rovněž AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.

borný tým advokátní kanceláře tvoří spolu s 6 partnery dalších

vytvořila specializovaný tým na insolvenci, který je veden od-

27 advokátů a advokátních koncipientů.

borníkem na tuto problematiku, insolvenčním správcem a specializovaný tým na vymáhání pohledávek.

Právní služby jsou nabízeny především na území České republiky, zemích EU a v případě potřeby lze zajistit poskytnutí právní

Mezi klienty advokátní kanceláře se řadí významné instituce

služby i jinde v zahraničí. K tomu slouží aktivní členství kanceláře

jak z hlediska regionálního významu, tak z hlediska celorepub-

v nadnárodním sdružení ABL (Alliance of Business Lawyers).

likového významu jako jsou ministerstva, bankovní instituce,

Od 1. 1. 2011 se advokátní kancelář přeměnila na společnost

společnosti, které provozují televizní vysílání apod.

s ručením omezeným a tím v podstatě ukončila 20.letou historii
své existence a do dalšího, nového období vstupuje již v podobě

Aby kancelář byla schopna zaručit pro své klienty co nejkvalitnější

moderní společnosti, sloužící k modernímu způsobu advokacie.

právní servis, spolupracuje s dalšími externími odborníky, zejména se specializovanými advokáty, auditory, daňovými poradci,

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.

soudními znalci, tlumočníky a notáři. Zároveň je kancelář členem

je tradiční česká advokátní kancelář poskytující právní služby

Czech Service International (CSI), aliancí předních českých

velkým obchodním společnostem, holdingovým uskupením,

soukromých společností v oblasti služeb. Toto členství pomáhá

orgánům státní správy a územně samosprávným celkům. Zá-

zprostředkovat klientům služby v oblasti: fůzí/akvizic, pojišťění,

sluhou efektivní vnitřní organizace je zároveň schopna nabídnout

marketingu a daňové oblasti. Tímto kancelář Hartmann, Jelínek,

plně profesionální a kvalitní právní službu malým a středním

Fráňa a partneři, s.r.o. vytváří síť komplexních služeb pro svoje

podnikům. Advokátní kancelář nabízí komplexní služby ve všech

klienty.

oblastech, s nimiž je advokacie tradičně spojována. Ve vybraných
oblastech dosahuje HJF dlouhodobě mimořádných výsledků,

Advokátní kancelář je zároveň, prostřednictvím svých zástupců,

čímž se řadí mezi nejužší špičku na trhu právních služeb.

aktivním členem několika významných institucí a jejich odborných sekcí. Rádi bychom Vás upozornili alespoň na některé

Kancelář se specializuje především na trestní, mediální, ústavní

z nich. JUDr. Pavel Fráňa, Ph.D. je rozhodcem u Rozhodčího

právo a správní právo se zaměřením na veřejné právo, právo obcí

soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární
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komoře České republiky, JUDr. Jiří Hartmann je členem kárné
komise České advokátní komory, JUDr. Jelínek je členem komise
České advokátní komory pro výchovu a vzdělávání a zároveň je
regionálním zástupcem Východočeského kraje ČAK. Zároveň
JUDr. Jelínek je členem Arbitrážní komise Českomoravského fotbalového svazu.
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. je
uznávána a oceňována odbornou veřejností, známa mezi laickou
veřejností a kladně vnímána advokátním stavem.

•

Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.
ADRESA:

URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Sokolovská 5/49
Praha 8 – Karlín
186 00
www.hjf.cz
recepcepha@hjf.cz
+420 225 000 400
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Hogan Lovells
HOGAN LOVELLS

• 2300 právníků
• Více než 40 kanceláří ve světě
• Pravidelně oceňovaná právní praxe v rámci světových žebříčků
•
Top 10 právnická kancelář světového žebříčku

germarket), získala ocenění Infrastructure Concession Award 2010
(Magazine des Affaires), transakce v asijském regionu byly vyhodnoceny jako Power Asia-Pacific Deal of the Year a PPP Asia-Pacific Deal of the Year 2010 (Project Finance International), vynikající
odezva od klientů se projevila v ocenění UK Client Service Firm of
the Year 2011 (Chambers Europe), US Client Choice Firm 2011 (International Law Office), za poskytování služeb pro bono se umístila

Hogan Lovells je jednou z předních mezinárodních advokátních

v první desítce Pro Bono Firm of 2011 (Law360), ocenění za vytvá-

kanceláří, která vznikla 1. května 2010 sloučením Lovells a Hogan

ření příznivých pracovních podmínek získala v rámci udělování cen

& Hartson. Obě zakládající firmy měly více než stoletou tradici v po-

European Women in Business Law Awards 2011 (Euromoney) atd.

skytování právního poradenství a sloučení představovalo první
transatlantické spojení „sobě rovných partnerů“ v oblasti právního

KANCELÁŘE HOGAN LOVELLS VE SVĚTĚ

poradenství. Klienti obou kanceláří tak získali možnost využít našich služeb v dalších významných obchodních centrech světa a roz-

Abú Dhabi, Alicante, Amsterdam, Baltimore, Berlín, Brusel, Caracas,

šířené expertizy v některých oblastech práva a odvětvích průmyslu.

Colorado Springs, Denver, Dubaj, Düsseldorf, Filadelfie, Frankfurt,
Hamburk, Hanoj, Ho Či Minovo Město, Hongkong, Houston, Londýn,

Hogan Lovells je řazena mezi první desítku světového žebříčku

Los Angeles, Madrid, Miami, Milán, Mnichov, Moskva, New York,

právnických firem podle obratu. Právní služby poskytuje obchod-

Paříž, Peking, Praha, Řím, San Francisco, Šanghaj, Severní Virginie,

ním společnostem, finančním institucím a vládním organizacím

Silicon Valley, Singapur, Tokio, Ulánbátar, Varšava, Washington DC,

a pravidelně zastupuje klienty při významných mezinárodních

přidružené kanceláře: Budapešť, Džidda, Rijád, Záhřeb.

transakcích, soudních sporech a arbitrážních řízeních.

HOGAN LOVELLS V PRAZE
V Evropě, Spojených státech amerických, Asii, na Blízkém východě
a v Latinské Americe působí ve více než 40 kancelářích Hogan Lovells přes 2300 právníků.
Hogan Lovells staví na silných stránkách obou zakládajících firem
a pravidelně získává ocenění za vysoce kvalitní služby, například
sedmým rokem byla jmenována Insurance & Reinsurance Law

V České republice působí od roku 1991
• Partneři
jmenováni stálými rozhodci u Rozhodčího soudu při
• Hospodářské
komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze
Poradenský tým zahrnuje 20 právníků včetně britského advoká• ta, poradenství standardně poskytujeme v českém a anglickém
jazyce

tila v Life Sciences Industry Super League 2011/2012 (Practical Law

10 v oblasti fúzí a akvizic podle objemu transakcí v roce 2011
• vTopČeské
republice dle mergermarket, doporučovaná advokátní

Company), v první desítce podle objemu transakcí U.S. M&A 2010

kancelář žebříčky Chambers Europe, Legal 500, IFLR pro fúze

(Bloomberg) a v rámci první desítky a čtrnáctky v M&A 2010 pro

a akvizice, nemovitostní projekty, řešení sporů, financování a re-

region Evropy, USA, Číny, Německa, Francie a celosvětově (mer-

strukturalizace a insolvence.

Firm of the Year 2011 (Who’s Who Legal), na prvním místě se umís-
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Pražské zastoupení Hogan Lovells poskytuje právní poradenství

ronagest S.A. při prodeji portfolia rezidenční výstavby ICKM Real

české a mezinárodní klientele od roku 1991 a slouží jako poradenská

Estate v hodnotě 100 milionů eur atd.

platforma pro společnosti, které podnikají nebo zvažují investiční
příležitosti v regionu střední a východní Evropy.

Transakce v období posledních 12 měsíců (výběr):

Našim klientům asistujeme při významných transakcích meziná-

poradenství Penta Investments, středoevropské investič• níPrávní
skupině, při prodeji 100 % podílu ve společnostech TES Vsetín

rodního i lokálního charakteru a spolupracujeme s nimi také na

a MEZservis zabývajících se výrobou generátorů, elektromotorů

řešení jejich provozních a regulatorních záležitostí souvisejících s je-

a komponent pro sektor energetiky a elektrotechniky meziná-

jich působením na českém trhu a v rámci Evropské unie.

rodní private equity společnosti Advent International.

V pražské kanceláři Hogan Lovells působí pod vedením partnera

• vislosti s prodejem podílu v Intermarket Bank a Magyar Factor

Miroslava Dubovského tým dvaceti právníků včetně britského ad-

společnosti Erste Group a současně s koupí podílu Intermarket

vokáta. Všichni členové týmu plynně hovoří a připravují právní do-

Bank ve finančních institucích Polfactor a Transfinance a.s.

kumenty v českém a anglickém jazyce, případně využívají znalosti

včetně právního poradenství v otázkách soutěžního práva.

Právní poradenství BRE Bank (ze skupiny Commerzbank) v sou-

dalších jazyků. Partneři naší kanceláře působí rovněž jako stálí rozhodci u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze.

Právní poradenství HighCo SA, kótované francouzské společ• nosti
působící v oblasti mediálních a marketingových služeb,
v souvislosti s akvizicí 48,25 % podílu v české mediální společnosti POS Media Europe od několika private equity fondů Com-

OBLASTI PRÁVA:

• Obchodní právo a smluvní vztahy
• Soudní spory a rozhodčí řízení
• Pracovní právo
• Finanční a bankovní právo, kapitálové trhy
• Projektové financování a projekty PPP
• Právo duševního vlastnictví
• Pojišťovací právo
• Právo nemovitostí, stavební právo
• Restrukturalizace obchodních společností a insolvence
•
Soutěžní právo a právo EU

FÚZE A AKVIZICE

mitted Capital (34,25 %) a zakládajícího člena POS Media Richarda van het Bolscher. Prostřednictvím této transakce vznikla
největší Point-of-Sale mediální agentura v Evropě.

Právní poradenství přední evropské energetické společnosti při
• prodeji
majetkových účastí v České republice, včetně zohlednění regulatorních otázek specifických pro toto odvětví.

DEVELOPERSKÉ A NEMOVITOSTNÍ
PROJEKTY
V rámci naší nemovitostní praxe poskytujeme právní poradenství realitním investorům, developerům, finančním institucím a soukromým
společnostem na všech aspektech nemovitostních transakcí a regulatoriky specifické pro toto odvětví. Naše expertiza pokrývá všechny
fáze transakce, od otázek územního plánování, právního auditu, struk-

Pražská kancelář Hogan Lovells se zaměřuje zejména na přeshra-

turování transakce, po přípravu a projednání smluvní dokumentace,

niční fúze a akvizice, při kterých klientům poskytuje plnou podporu

a to jak u přímých transakcí (asset deal), tak u transakcí formou koupě

ve všech fázích transakce včetně právního auditu, strukturování

obchodního podílu (share deal), joint ventures, restrukturalizací port-

transakce, přípravy a realizace výběrového řízení, přípravy smluvní

folia v rámci skupiny a poskytování poradenství mezinárodním inves-

dokumentace a jejího projednávání a zastupování před regulator-

torům ohledně strukturování investičních fondů v České republice.

ními orgány. Našim klientům poskytujeme kompletní právní servis
a posouzení souvisejících aspektů například soutěžního a pracov-

Součástí komplexních služeb je i právní poradenství v otázkách ži-

ního práva, práva životního prostředí, duševního vlastnictví, práva

votního prostředí, stavebního práva, financování a značné zkuše-

EU, financování transakce a dalších.

nosti jsme získali rovněž při zastupování klientů v nemovitostních
sporech včetně arbitrážních řízení.

V rámci naší M&A praxe jsme se podíleli na řadě významných
transakcí, například zastupováním Wiener Börse AG při akvizi-

Transakce v období posledních 12 měsíců (výběr):

Praha, a.s., Chellomedie při akvizici středoevropského televizního

Právní poradenství UniCredit Bank Czech Republic, a.s. v sou• vislosti
s prodejem administrativní památkově chráněné budo-

kanálu Spektrum a následné restrukturalizaci, Icelandair Group při

vy centrály v Praze společnosti CPI Group včetně financování

akvizici české soukromé letecké společnosti Travel Service a.s., Ve-

transakce.

ci většinového podílu akcií ve společnosti Burza cenných papírů
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poradenství přední kanadské společnosti Healthcare of
• Právní
Ontario Pension Plan (HOOPP) v souvislosti s investicí do větši-

díleli na rozhodování desítek obchodních sporů a rovněž jako rozhodci podle pravidel ICC.

nového podílu v joint venture za účelem akvizice dvou významných obchodních center v České republice – Nová Karolina v Os-

Spory v období posledních 12 měsíců (výběr):

EUR 290 milionů. Transakce je považována za největší investici

zastupování přední středoevropské rafinérské společ• Právní
nosti PKN Orlen v rámci série čtyř arbitrážních řízení iniciova-

roku v kategorii obchodních center a jednu z největších na čes-

ných společností Agrofert Holding v souvislosti s privatizací

kém realitním trhu.

společnosti Unipetrol, a.s. Poslední a největší arbitráž v hodnotě

Právní poradenství přední developerské společnosti Karlin

Kč 19 miliard byla rozhodnuta na konci roku 2010 ve prospěch

travě a Forum v Ústí nad Labem, v celkové hodnotě přibližně

• Group v souvislosti s mnoha nemovitostními projekty, včetně

klienta, přičemž nárok Agrofert Holdingu byl zamítnut v celém

například prodeje bývalých průmyslových objektů – tzv. Karlín-

rozsahu jako neopodstatněný a rozhodčí soud současně proti-

ská hala a Šípkárna, prodeje projektu River Garden Office West

straně nařídil uhradit PKN Orlen veškeré náklady právního za-

společnosti HB Reavis a restrukturalizací účastí v nemovitost-

stoupení. Tento úspěch navazuje na předchozí rozhodnutí, kte-

ních projektech.

rým rozhodčí soud v Praze v plné výši zamítl nároky v ostatních

Právní poradenství přední bance působící na českém trhu při

dvou žalobách. Tým Hogan Lovells tak v této sérii žalob obhájil

• několika projektech včetně refinancování a financování developmentu administrativního projektu v Praze, rezidenčního
projektu v západních Čechách a financování developmentu rezidenčního projektu ve Středočeském kraji.

poradenství poskytované v souvislosti s různými ne• Právní
movitostními projekty, zejména prodejem a koupí pozemků,
územním plánováním, výstavbou a rozšířením nemovitostních
projektů, nájmem a pronájmem, v průběhu roku klientům z řad

klienta proti 90 % nároků v celkové hodnotě přibližně EUR 1 miliardy vznesených Agrofert Holdingem.

zastupování mezinárodní společnosti Alstom ve sporu
• Právní
týkajícím se údajné účasti na kartelové dohodě, který byl předložen Soudnímu dvoru EU. Stádiu před Soudním dvorem EU předcházelo právní zastupování naším týmem ve správním řízení
před ÚOHS, v následném soudním řízení před krajským soudem
a související právní poradenství.

klad: Panattoni Czech Republic, AXA Real Estate, Avestus Real

• řízením ohledně sporu zahraničního ministerstva obrany z ob-

Estate, Marc Rich Real Estate, Volvo Truck Czech, Foot Locker,

chodního vztahu s českým prvkem, včetně otázek vykonatel-

a dalším.

nosti předběžného opatření, uznatelnosti rozhodčího nálezu

developerských společností i obchodních společností, napří-

Právní poradenství v souvislosti s mezinárodním arbitrážním

a jednání s českými institucemi.

ŘEŠENÍ SPORŮ A ARBITRÁŽE

Právní zastupování významné zahraniční investiční společnosti
• mimo
jiné v souvislosti s řadou arbitrážních řízení týkajících se

Členové pražského týmu Hogan Lovells pravidelně zastupují čes-

rovněž realitního sektoru, soudním řízení o zrušení rozhodčího

ké a zahraniční společnosti v soudních a rozhodčích řízeních.

nálezu a poskytování poradenství ohledně obrany proti podává-

V rámci specializované skupiny Hogan Lovells na investiční ar-

ní šikanózních žalob.

ních dohod a zastupovali například český stát v BIT arbitráži proti

• ní činnosti, včetně například zastupování předního světového

společnosti Mittal Steel v hodnotě Kč 26 miliard. Naše klienty za-

výrobce informačních technologií ve sporu před Vrchním sou-

stupujeme také ve sporech soutěžněprávních, pracovněprávních,

dem v Praze ohledně odměny dle autorského zákona, významné

sporech týkajících se práv průmyslového vlastnictví, nemovitostí

evropské telekomunikační společnosti před Rozhodčím soudem

a podobně.

v Praze v arbitrážním řízení ohledně doménového jména nebo

bitráže získávají zkušenosti při řízeních z mezinárodních investič-

Právní zastupování klientů v široké škále sporů z běžné obchod-

české zastoupení zahraničního dodavatele solárních systémů
Právní poradenství poskytujeme a klienty zastupujeme ve všech

v soudním řízení ohledně smluvních závazků se zahraničním

stádiích řízení, od řízení rizik v průběhu vypracování smluvní do-

prvkem atd.

kumentace až po zastupování v průběhu arbitrážního nebo soudního řízení, přípravu žalob a podání, získávání důkazních materiálů,

RESTRUKTURALIZACE A INSOLVENCE

a snažíme se jim zajistit co možná nejlepší pozici.
Restrukturalizace zdravých společností
Partneři naší kanceláře, Miroslav Dubovský a Pavel Skopový, pů-

Obchodní právo a restrukturalizace obchodních společností je jed-

sobí jako rozhodci Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR

nou z hlavních specializací Hogan Lovells Praha. Členové pražské

a Agrární komoře ČR, kde se jako členové rozhodčího tribunálu po-

kanceláře Hogan Lovells mají rozsáhlé zkušenosti s restrukturali-
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zacemi společností souvisejícími zejména s akvizičními plány, optimalizací struktury společností v rámci skupiny, optimalizací investičního portfolia a provozních procesů.
Restrukturalizace problematických společností
Pražská kancelář Hogan Lovells se rovněž podílí na řešení problematické finanční situace podniků, a to z pohledu obou zúčastněných stran – finančních institucí i obchodních společností v pozici
dlužníka. Inovativní přístup jsme vytvořili například pro Českou
konsolidační agenturu, kde jsme nastavili koncepci blokového prodeje pohledávek.
Transakce v období posledních 12 měsíců (výběr):

• of New York Mellon v rámci insolvenčního řízení zahájeného pro-

Právní zastupování přední mezinárodní finanční instituce Bank
ti společnosti SAZKA, a.s., která vystupuje v roli zástupce pro za-

Mgr. Miroslav Dubovský
Managing Partner, advokát
Telefon: +420 221 411 700 / 714
E-mail:miroslav.dubovsky@hoganlovells.com

jištění a správce dluhopisů a je největším zajištěným věřitelem
v dané kauze, s nároky v hodnotě přibližně Kč 5 miliard.

Právní poradenství irské agentuře založené za účelem odčer• pávání
toxických úvěrů irských bank a ozdravení ekonomiky
– National Asset Management Agency (NAMA), v souvislosti
s expozicí v České republice.

• tional Inc při restrukturalizaci aktiv v regionu střední Evropy,
Právní poradenství mezinárodní společnosti Lennox Internakterý započal v roce 2009 prodejem JANKA Radotín a.s. společnosti Lloyd Electric & Engineering Ltd., a další část byla v České
republice finalizována v roce 2011. Právní poradenství zahrnovalo rovněž koordinaci právních služeb v další středoevropské
jurisdikci a otázky insolvenčního zákona.

• vislosti s prodejem podílu v Intermarket Bank a Magyar Factor

Právní poradenství BRE Bank (ze skupiny Commerzbank) v sou-

JUDr. Pavel Skopový
Partner, advokát

společnosti Erste Group a současně s koupí podílu Intermarket

Telefon: +420 221 411 700 / 709

Bank ve finančních institucích Polfactor a Transfinance a.s.,

E-mail: pavel.skopovy@hoganlovells.com

čímž se BRE Bank stává jejich jediným akcionářem. Transakce
cílí na restrukturalizaci mezinárodních faktoringových služeb
BRE Bank se zaměřením na polský a český trh.

•

Hogan Lovells
ADRESA:

URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Slovanský dům, Na Příkopě 22
Praha 1
110 00
www.hoganlovells.com
prague.office@hoganlovells.com
221 411 700
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HOLEC, ZUSKA & Partneři
Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI existuje od roku

pment (2005). JUDr. Karel Zuska je členem Řídícího výboru Aso-

1990. Patří mezi renomované kanceláře zaměřené na komplexní

ciace PPP a nositelem ocenění za přínos rozvoji PPP v letech 2007

právní a poradenské služby pro veřejný a soukromý sektor. Mezi

a 2009. Manažerem kanceláře je JUDr. Lubomír Lanský. Vedoucími

klienty kanceláře patří celá řada nadnárodních i mezinárodních

jednotlivých odborností jsou JUDr. Anna Bartůňková, Mgr. Iva Va-

společností, stejně tak jako domácích společností a organizací a in-

lová, JUDr. Oldřich Trojan, Mgr. Jan Lašmanský, LLM a Mgr. Matej

stitucí veřejného sektoru. Kancelář je členem mezinárodní sítě práv-

Kliman.

ních kanceláří International Alliance of Law Firms zaměřených na
komplexní poradenství v obchodním právu s více než 59 členy ve 43
zemích celého světa. Mimoto kancelář velmi úzce spolupracuje s vý-

MEZI HLAVNÍ ZAMĚŘENÍ KANCELÁŘE
PATŘÍ TYTO OBLASTI

znamnými mezinárodními auditorskými a daňově-poradenskými
společnostmi a dalšími renomovanými subjekty, zejména v rámci
fúzí, akvizic, restrukturalizací, služeb projektového poradenství a řízení, veřejných zakázek a PPP projektů, projektů v oblasti výzkumu,
vývoje a inovací, zpracování analýz, metodik a legislativních prací.

Veřejný sektor:

zakázky
• Veřejné
Veřejná podpora
• PPP projekty
• Projekty financované z EU fondů
• Výzkum, vývoj a inovace
• Financování sociálních služeb
• Analýzy, metodiky, studie proveditelnosti, legislativní podpora
•
Soukromý sektor:

JUDr. Pavel Holec

JUDr. Karel Zuska

Oba partneři kanceláře, JUDr. Pavel Holec i JUDr. Karel Zuska, jsou

právo
• Obchodní
Fúze, due diligence, reorganizace
• Ochrana duševního vlastnictví
• Pracovní právo
• Nemovitosti a stavební právo
• Spory, činnost rozhodců
• Retail / Ochrana spotřebitele
•

SLUŽBY POSKYTOVANÉ PRO SOUKROMÝ
SEKTOR

zkušenými rozhodci zapsanými na listině rozhodců Rozhodčího
soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Oba jsou

Obchodní právo

nositelé mezinárodního Certificate Intensive Program Working

Kancelář poskytuje komplexní právní poradenství při struktu-

with the EU. JUDr. Pavel Holec je členem Kontrolní rady České ad-

rování, projednávání obsahu, realizaci i ukončování veškerých

vokátní komory a nositelem ocenění právník roku v oboru Develo-

typů obchodních smluv pro podnikatelskou praxi na území ČR.
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Ve spolupráci s poskytovateli specializovaných poradenských

v daňových věcech včetně řady úspěchů v kasačních stížnostech

služeb v oblasti auditu a daňového, transakčního a podnikového

u Nejvyššího správního soudu ve věcech přezkumu nezákonných

poradenství zajišťujeme poradenství týkající se daňových otázek

rozhodnutí finančních úřadů. JUDr. Karel Zuska rozhodoval před

či speciálních transakčních či podnikových specifik. Kancelář

vstupem do advokacie řadu let jako soudce Obvodního soudu

rovněž nabízí komplexní služby a právní poradenství při přípra-

občanské i trestní spory. Oba partneři jsou zapsáni na listině roz-

vě, vlastním zahájení i pozdější realizaci podnikatelské činnosti

hodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární

na území České republiky prostřednictvím obchodních společ-

komoře ČR a aktivně v těchto komorách působí. Partneři a jejich

ností zde zakládaných či nabývaných, popř. organizačních slo-

kancelář jsou pro své profesionální a kvalitní služby pravidelně do-

žek zahraničních firem. Typické služby na poli práva obchodních

poručováni v publikacích vydavatelství PLC Dispute Resolution či

společností zahrnují zejména zakládání obchodních společností

PLC Which Lawyer.

včetně tzv. SPV společností a rušení obchodních společností včetně služeb souvisejících s likvidací, nabývání a prodej obchodních

Právo duševního vlastnictví

společností či jejich podílů (včetně zajištění souvisejícího akvizič-

Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI se v oblasti

ního právního auditu – due diligence – či záležitostí týkajících se

práva duševního vlastnictví zaměřuje na správu portfolií průmy-

hospodářské soutěže), zastupování klientů v řízeních před úřady,

slových práv, software a jeho právní ochranu, autorské právo, do-

korporátní služby spočívající v běžném „corporate housekeeping“

ménová jména, know-how a ochranu obchodního tajemství, léčiv

a provádění veškerých změn týkajících se existujících společností,

a zdravotnických prostředků. Poskytuje poradenství při nakládání

změn interních dokumentů, revize obsahu společenských smluv,

s duševním vlastnictvím v rámci projektů v oblasti výzkumu, vývo-

stanov, povinné nabídky při výkupu akcií, squeeze-out a poraden-

je a inovací. Významně se podílí na realizaci projektu Ministerstva

ství při strukturování i ukončení právních vztahů s členy statutár-

školství, mládeže a tělovýchovy EF-TRANS, a to mj. zpracováním

ních orgánů společností či členy vrcholového managementu. Slu-

metodik v oblasti ochrany duševního vlastnictví a licencí. Kan-

žeb advokátní kanceláře na tomto poli průběžně využívá celá řada

celář poskytuje komplexní poradenství, ať již se jedná o otázky

velkých nadnárodních seskupení, zahraničních firem, ale i ryze

nesporné, jako např. příprava smluvních ujednání a právní pora-

českých společností. Kancelář podporuje a poskytuje služby jak

denství s tím spojené, či o spornou agendu týkající se porušová-

zahraničním podnikům působícím v ČR, tak i domácím společnos-

ní těchto práv a následných soudních jednání jak v rámci práva

tem vstupujícím na globální trhy při respektování mezinárodních

soukromého (předběžná opatření, žaloby apod.), tak v rámci práva

pravidel i úmluv a bilaterálních mezistátních smluv o zamezení

veřejného (celní opatření na ochranu těchto práv apod.). Kancelář

dvojího zdanění, ochraně investic, apod.

poskytuje služby i v oblasti ochrany osobnosti a nekalé soutěže,
jakož i v oblastech souvisejících, např. v otázkách ochrany osob-

Nemovitosti a stavební právo

ních údajů či výrobkového marketingu, reklamních aktivit a právní

Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI má bohaté

regulace související s ochranou spotřebitele. Uznání v oblasti IP se

zkušenosti v oblasti transakcí s nemovitostmi v českém prostře-

dostalo kanceláři např. v publikaci PLC Which Lawyer.

dí. Poradenská činnost se dotýká veškerých aspektů transakcí
souvisejících s nemovitostmi, včetně zakládání speciálních práv-

V rámci 5. ročníku soutěže Právnická firma roku byla ad-

nických subjektů za účelem nabytí vlastnictví, strukturování pro-

vokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI vyhlášena za

jektu, sestavení, projednání a realizace kupních smluv, smluv pro

rok 2012 vítězem kategorie právo duševního vlastnictví

realizaci výstavby, asistence při získání potřebných souhlasů pro
územní a stavební řízení, financování projektů, nájmu a marketin-

Pracovní právo

gu. JUDr. Pavel Holec zvítězil v roce 2005 v kategorii Development

Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři poskytuje široké

nemovitostí v prestižní soutěži Právník roku.

spektrum služeb, které zahrnují veškeré aspekty pracovního práva v České republice. Poradenské služby v pracovněprávní oblasti

Spory, arbitráž

se zaměřují jak na preventivní opatření, která mají minimalizovat

Kancelář má rozsáhlou praxi v zastupování tuzemských a zahra-

rizika při kontrolách zaměstnavatelů prováděných státními orgá-

ničních společností před obecnými i rozhodčími soudy včetně me-

ny, tak i na vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, zejména

zinárodních rozhodčích soudů v zahraničí, zejména v obchodních,

pak na eliminaci možných negativních důsledků při ukončování

občanských a pracovních sporech. Kancelář dále poskytuje právní

pracovních poměrů (neplatnost výpovědi apod.). Vedle strukturo-

poradenství v administrativních řízeních před správními orgány

vání a přípravy smluv samotných, výpovědí či jiných písemností

a zastupuje klienty také při přezkumu rozhodnutí správními sou-

právní povahy se kancelář zaměřuje i na poradenství týkající se

dy. Kancelář dosáhla významných úspěchů v žalobách zejména

optimalizace strukturování pracovního vztahu, podmínek získání
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pracovního povolení pro cizince, možností a nároků vyplývajících

Veřejná podpora

z ukončení pracovního poměru (včetně hromadného propouštění),

Právní poradenství v oblasti problematiky veřejné podpory je

možností outsourcingu, vztahů k odborům (kolektivní smlouvy

nedílnou součástí našich služeb pro veřejný sektor, zejména pro

apod.) či k jiným představitelům zaměstnanců, řešení otázek sou-

poskytovatele podpor z různých dotačních programů a zahrnuje

visejících s odpovědností zaměstnavatelů v oblasti bezpečnosti

poradenství při nastavení projektů s prvky veřejné podpory, pora-

a ochrany zdraví při práci, pracovních úrazů a nemocí z povolání

denství v oblasti stanovení vyrovnávacích plateb, eliminace rizik

a samozřejmě i zastupování v pracovních sporech před soudy.

nedovolené veřejné podpory.

V rámci 5. ročníku soutěže Právnická firma roku byla ad-

Public Private Partnerships

vokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI vyhlášena

Naše intenzívní zaměření na problematiku Public Private Partner-

doporučovanou kanceláří pro pracovní právo.

ship (PPP) přineslo řadu úspěšných projektů veřejné infrastruktury
a veřejných služeb s využitím financování z veřejných a soukro-

SLUŽBY POSKYTOVANÉ PRO VEŘEJNÝ
SEKTOR

JUDr. Karel Zuska je členem Řídícího výboru Asociace PPP.

Veřejné zakázky

Kancelář získala ocenění za přínos rozvoji PPP za rok 2007 a 2009

Právní poradenství v oblasti „public procurement“ je tradiční sou-

(JUDr. Karel Zuska) a 2011 (Mgr. Jan Lašmanský).

mých zdrojů. Kancelář je členem Asociace PPP, partner kanceláře

částí našich služeb jak pro veřejný, tak i soukromý sektor. Zahrnuje jednak právně-poradenskou podporu zadavatelů veřejných

Naše služby v oboru PPP zahrnují zpracování studií proveditelnos-

zakázek k úspěšnému zvládnutí nástrah zadávacích řízení, jednak

ti projektů spolupráce veřejného a soukromého sektoru, zpraco-

podporu dodavatelů (uchazečů) při podávání nabídek a účasti v za-

vání koncesních projektů, koncesních dokumentací a koncesních

dávacím řízení. Zvláštní specializací kanceláře je poradenství při

smluv, poradenství při řešení projektů formou institucionálních

zadávání veřejných zakázek financovaných ze strukturálních fon-

partnerství (IPPP), poradenství v koncesních řízeních, administra-

dů EU (zejména OP VaVpI, OP VK, OP LZZ, OP PI apod.) či jiných

ce koncesních řízení v postavení pověřené osoby, zastoupení před

forem podpory.

Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

V rámci 5. ročníku soutěže Právnická firma roku byla advo-

Fondy EU a další programy podpor

kátní kancelář HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI vyhlášena do-

Specializace na poradenství a audity v oblasti projektů financova-

poručovanou kanceláří pro oblast veřejných zakázek.

ných z fondů EU včetně jejich administrace, a to zejména v rámci
7.RP, CIP, OPPI, OPLZZ, OP VaVpI, OPVK, IOP, přinesla kanceláři

Výzkum, vývoj a inovace

celou řadu zajímavých příležitostí k poskytování služeb, včetně

Speciální zaměření kanceláře na problematiku financování vý-

poradenství v oblasti veřejných zakázek financovaných ze struk-

zkumu, vývoje a inovací, dopadů národní a evropské úpravy fi-

turálních fondů EU, poradenství v oblasti komunitárních programů

nancování VaVaI (včetně evropského soft law) na vnitřní poměry

Evropské Unie, poradenství při realizaci programů podpor ve vý-

výzkumných organizací a na problematiku transferu technologií

zkumu a vývoji.

činí naše služby jedinečnými pro potřeby výzkumných organizací,

•

příjemců podpor z OP VaVpI, OP PI, komunitárních programů EU
apod.
Financování sociálních služeb
Právní poradenství v oblasti plánování a financování sociálních
služeb patří mezi služby naší kanceláře se specializovaným
zaměřením. Zahrnuje právně-poradenskou podporu územních
samosprávných celků – zadavatelů sociálních služeb, poskytovatelů sociálních služeb a orgánů státní správy v této oblasti.

HOLEC, ZUSKA & Partneři
ADRESA:

JUDr. Karel Zuska je členem expertního týmu aktivity č. 6 individuálního projektu Podpora procesů v sociálních službách (MPSV
2011/2012).
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URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Palác Anděl, Radlická 1c
Praha 5
150 00
www.holec-advokati.cz
recepce@holec-advokati.cz
296 325 235

Jansa, Mokrý, Otevřel
& partneři
PRÁVO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
V oblasti práva informačních technologií patří advokátní kancelář
mezi přední odborníky v České republice.

úpravu právních vztahů k programátorům z řad zaměst• Navrhuje
nanců nebo externích pracovníků, včetně řešení autorských práv.
Poskytuje služby v oblasti internetového obchodování (příprava
• obchodních
podmínek, nastavení procesu objednávek) a doménového práva (ochrana před konkurencí, doménové spory).

(např. IT Systems) nebo na svých stránkách pravoit.cz.

Poskytuje školení managementu v oblasti softwarového a inter• netového
práva.
Zajišťuje úschovy zdrojových kódů softwaru (escrow).
• Provozuje informační portál www.pravoit.cz.
•

Jsou autory publikace „Softwarové právo“ vydané v roce 2011 na-

OBCHODNÍ PRÁVO

IT firem a velmi kladně přijata i ze strany odborné veřejnosti např.

Advokátní kancelář zajišťuje svým klientům komplexní poradenství

Ústavu práva a technologií MU PrF v Brně.

v oblasti podnikání a v rámci obchodního práva:

Právníci advokátní kanceláře Jansa, Mokrý, Otevřel
& partneři:

Publikovali více než 200 odborných článků týkajících se práv• ních
aspektů informačních technologií v odborných časopisech

• kladatelstvím Computer Press, která je vysoce ceněna ze strany

obchodní společnosti a zajišťuje vhodné nastavení vzta• konferencích a seminářích.
• Zakládá
hů ke statutárním orgánům,
vznik nového předmětu „Právo informačních technoloProvádí změny ve společnostech, včetně fúze a změny právní for• Iniciovali
• my
gií“ na právnické fakultě UP v Olomouci.
společností.
V rámci právní skupiny ICT Unie o.s. (dříve SPIS) se podíleli na
Nastavuje obchodní vztahy v rámci koncernu a propojených osob.
• tvorbě právních předpisů v oblasti e-governmentu.
• Zpracovává běžné i speciální či rámcové obchodní smlouvy.
• Své zkušenosti v oblasti obchodního práva přednáší na odbor• ných seminářích a současně publikují odborné články na stránPartnerem advokátní kanceláře je Vědeckotechnologický park OstraPřednáší problematiku softwarového a internetového práva na

va, IT Cluster a dále společnost CCB, spol. s r.o., vydavatel časopisu IT

kách www.firemnipravo.com.

Systems a provozovatel portálu systemonline.cz.

PRACOVNÍ PRÁVO
Advokátní kancelář v oblasti práva informačních technologií:

smlouvy ve všech fázích IT projektů (zejména smlou• vyZpracovává
o analýze, o mlčenlivosti, licenční smlouvy, smlouvy o vývoji
a implementaci softwaru, smlouvy o servisní činnosti, SLA,
smlouvy v oblasti Cloud Computingu).

Advokátní kancelář v oblasti pracovního práva

Zapracovává právní audity pracovněprávní dokumentace, pra• covní
smlouvy a pracovní řády.
Poskytuje poradenství při ukončení pracovních poměrů a vymáhá
• nároky za zaměstnanci.
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ochranu před konkurenčním jednáním zaměstnanců,
• Zajišťuje
ochranu know-how zaměstnavatele a upravuje monitoring práce
zaměstnanců s počítačem.

NEKALÁ SOUTĚŽ A REKLAMNÍ PRÁVO
Advokátní kancelář posuzovala velké množství reklamních kampaní,

které probíhaly v tisku, na Internetu nebo v rozhlase či televizi. S ohle• dem na měnící se legislativu.
dem na své zkušenosti advokátní kancelář:
Realizuje školení managementu i zaměstnanců v pracovněprávpřípady nekalosoutěžního jednání konkurenčních firem (pa• ních otázkách a své zkušenosti z praxe pravidelně publikuje na • Řeší
razitování na pověsti, klamavá reklama apod.) i bývalých zaměstNavrhuje vhodnou úpravu pracovněprávních dokumentů s ohle-

stránkách www.pracovnipravo.com.

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

nanců (porušování obchodního tajemství).

reklamní kampaně klientů i konkurence z pohledu práva
• Posuzuje
nekalé soutěže, zákona o regulaci reklamy i zvláštních předpisů
týkajících se reklamy.

Advokátní kancelář poskytuje kompletní servis související se správou a vymáháním pohledávek a zastupuje klienty, u nichž se pohledávky po splatnosti vyskytují pouze ojediněle, jakož i věřitele,
u kterých neuhrazené pohledávky vznikají opakovaně ve velkém
množství (např. úvěrové a leasingové společnosti, pronajímatele

smlouvy uzavírané s reklamními agenturami a upravu• jePřipravuje
odpovědnost za obsah reklamy a její právní čistotu.
Klientům z oblasti farmaceutiky (léčiva a doplňky stravy) dlouho• době
poskytuje právní služby v oblasti marketingu, ale také ve
vztazích k orgánům státní správy.

bytů).

SPECIALIZOVANÉ PRÁVNÍ SLUŽBY
Advokátní kancelář v této oblasti:

vhodný systém zajištění pohledávek ve smlouvách se
• Doporučuje
zákazníky a navrhuje také vhodný způsob alternativního řešení
sporů (např. rozhodčí řízení).

Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři se profiluje i v jiných oblastech podnikání, a poskytuje právní služby:

společnostem, pro něž řeší komplexní přípravu
• Developerským
smluv o prodeji nebo pronájmu jednotek, jakož i smlouvy o vý-

• solvence, likvidace).
stavbě, zajištění služeb a vztahy ke katastrálním úřadům.
Zastupuje věřitele při vymáhání pohledávek před soudem, včetně
Klientům z oblasti energetiky, zejména vlastníkům fotovoltaických
• exekucí a insolvenčních řízení. Již několik let spolupracuje s nej- • elektráren.
větším exekutorským úřadem v České republice.
společnostem a realitním kancelářím, kterým posky• Úvěrovým
tuje službu advokátní úschovy financí prostřednictvím portálu
Více informací na www.vymahat.cz.
•
www.uschovy.cz.
OCHRANNÉ ZNÁMKY
společnostem vstupujícím na český trh nebo
• Zahraničním
podnikajícím v ČR prostřednictvím svých dceřiných společSleduje platební morálku dlužníka a jeho ekonomické poměry (in-

Advokátní kancelář v oblasti ochranných známek provozuje internetový portál www.trademarks.cz a současně:

registraci ochranných známek národních, mezinárod• Zajišťuje
ních i známek Společenství (EU). Za tímto účelem provozuje internetový portál www.trademarks.cz pro rychlou registraci.

• třídění do vhodných skupin výrobků a služeb dle mezinárodního

ností.

• lečnostem, včetně souvisejících služeb.

Formou prodeje ready-made společností a poskytování sídla spo-

SPOLEČNÍCI ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

Provádí posouzení registrovatelnosti známek (rešerše) a jejich zaJUDr. Lukáš Jansa, společník a advokát. Publikoval desítky odbor-

třídění.

ných textů na téma softwarové a internetové právo v časopisu IT

Podává námitky proti registraci zaměnitelných ochranných zná-

Systems nebo na stránkách www.pravoit.cz. Během svého působení

• mek konkurencí nebo návrhy na prohlášení neplatnosti ochran-

na právnické fakultě v Olomouci inicioval vznik samostatného před-

ných známek.

mětu „Právo informačních technologií“. Přednáší na odborných kon-

Zpracovává smluvní dokumenty týkající se nakládání s ochran-

ferencích a seminářích. Ve své praxi se věnuje převážně právu infor-

• nými známkami (převody známek, licenční smlouvy, frančízové
smlouvy).

• mu zásahu do práv k ochranné známce a jiným předmětům

mačních technologií a obchodnímu právu. Je spoluautorem odborné
publikace „Softwarové právo“.

Zastupuje v soudních řízeních o žalobách proti neoprávněnéMgr. Lukáš Mokrý, společník a advokát. Ve své odborné praxi se vě-

průmyslového vlastnictví (patentům, užitným a průmyslovým

nuje zahraniční klientele, zejména pak investorům vstupujícím na

vzorům).

náš trh. Zabývá se také právem nekalé soutěže, ochranných známek
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a oblasti veřejných zakázek. Je autorem řady článků týkajících se závazkového práva.
Mgr. Petr Otevřel, společník a advokát. Je autorem několika desítek
článků na téma softwarové právo v odborných časopisech a na specializovaných internetových portálech. Prezentuje zejména problematiku smluv v IT na konferencích a seminářích. V advokátní kanceláři
má na starosti zejména klientelu z oblasti informačních technologií.
Je spoluautorem odborné publikace „Softwarové právo“

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ TRANSAKCE
o migraci dat, HW a SW koncernu několika firem k před• Smlouva
ní IT firmě v ČR
o poskytování SaaS (Software as a Service) v rámci Cloud
• Smlouva
Computingu pro více než 700 uživatelů z celkem 6 společností
rozsáhlé licenční smlouvy na užívání softwaru pro ří• Zpracování
zení jedné z největších elektráren v ČR
smluvní zajištění a zpracování obchodních podmínek
• Komplexní
provozu největšího internetového platebního systému u nás

REFERENCE
Group s.r.o., skupina firem provozujících v ČR a na Sloven• Allegro
sku např. největší internetovou nákupní galerii Aukro, dále pak
portály Bezrealitky.cz, Heureka.cz, Otomoto.cz, apod.

• -line plateb
Motor Manufacturing Czech s.r.o., automobilová společ• Hyundai
nost
ŠKODA AUTO a.s., největší automobilka v ČR, člen koncernu Vol• skwagen
město Brno
• Statutární
TNT Express Worldwide, spol. s.r.o. (Praha), člen koncernu celo• světového přepravce expresních zásilek
a.s., největší výrobce doplňků stravy v ČR působící
• WALMARK
také ve Francii, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Litvě, LotyšPayU Czech Republic s.r.o., poskytovatele komplexního řešení on-

sku, atd.

OCENĚNÍ A PRO BONO
v kategorii Odpovědná firma roku 2011 Moravskoslezské• 1.homísto
kraje
místo v kategorii Odpovědná firma roku 2011 ČR
• 2.realizace
projektu Chcemepomahat.cz na pomoc organizacím
• podporujícím
osoby s postižením
podpora architektonických výstav věnovaných světovým archi• tektům (Libeskind, Podrecca, Niemeyer, Mendelsohn apod.)

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři
ADRESA:

URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Sokola Tůmy 16/743
Ostrava
709 00
www.lawyer.cz
lawyer@lawyer.cz
596 112 233
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ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
JELÍNEK s.r.o.
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JELÍNEK s.r.o. je silná rozvíjející se spo-

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JELÍNEK s.r.o. svým klientům poskytuje

lečnost s více než patnáctiletou tradicí. Jako všestranná advokátní

právní poradenství ve všech oborech práva, a to jak v obecných, tak

kancelář poskytuje právní služby a poradenství ve všech oblastech

ve speciálních právních odvětvích, kdy ve všech právních oblas-

práva. Nabízí nejen komplexní právní servis, ale i dílčí právní úko-

tech klientům nabízí

Čechách. Jejím cílem je zajistit právní služby na nejvyšší odborné

poradenství, rozbory, stanoviska a doporučení
• právní
vyjednávání smírů a zastupování při jednáních s protistranou
• zastupování před soudy všech stupňů, před rozhodčími soudy,
• rozhodci, arbitry, správními orgány a úřady veřejné správy
• sepis smluv tzv. na míru

úrovni. Prioritou je spokojenost klienta, naprostá diskrétnost a nad-

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JELÍNEK s.r.o. se snaží svým klientům

standardní ochrana informací. Sehraný právnický tým kanceláře je

vyjít maximálně vstříc a v případě nutnosti jim je k dispozici téměř

složen ze zkušených advokátů a právníků různého zaměření, kteří

kdykoli, jelikož si je vědoma pracovního vytížení svých důležitých

jsou na vysoké úrovni nejen po stránce odborné, ale i jazykové. Kan-

klientů. Jednou z našich priorit je naprostá diskrétnost a mlčenli-

celář je schopna poskytovat veškeré služby v jazyce českém, anglic-

vost při poskytování právních služeb, kdy z tohoto důvodu není

kém, německém, francouzském, ruském a ukrajinském.

možné, abychom uváděli své nejvýznamnější klienty či nejdůle-

ny, a to jak podnikatelským, tak fyzickým osobám na území České
republiky i v zahraničí.
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JELÍNEK s.r.o. patří již několik let k největším a nejstabilnějším subjektům svého druhu ve východních

žitější právní spory, a to přesto, že některé z nich jsou mediálně
V ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI JELÍNEK s.r.o. působí 17 kmenových

známé.

právníků, jejichž zaměření pokrývá veškeré oblasti práva. Mezi
ostatní zaměstnance advokátní kanceláře, kteří jsou klientům

Mezi klienty naší advokátní kanceláře paří několik desítek význam-

také k dispozici, patří účetní, daňová poradkyně a několik dalších

ných průmyslových podniků v regionu, obchodních společnosti za-

odborně či administrativně zaměřených pracovníků, zajišťujících

bývajících se podnikáním ve stavebnictví, tuzemské i mezinárodní

styk s klienty, chod kanceláře a podání dokumentů na soudy a úřa-

přepravě, energetice, telekomunikacích. Dále také menší společnos-

dy.

ti a živnostníci, včetně soukromých osob. Všem našim klientům poskytujeme maximálně komplexní právní poradenství.

Na rozdíl od ostatních advokátních kanceláří či samostatně činných
advokátů ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JELÍNEK s.r.o. upřednostňuje
poskytování právních služeb prostřednictvím stálých, tzv. kmenových pracovníků v trvalém pracovním poměru. Oproti tzv. spolupra-

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JELÍNEK s.r.o.
ADRESA:

cujícím advokátům podléhají její zaměstnanci nadstandardnímu
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou klientům při výkonu
advokacie a dále je tímto zabezpečena naprostá diskrétnost a loajalita vůči klientům advokátní kanceláře.
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•

URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Dražkovice 181
Pardubice
533 33
www.advokatijelinek.cz
advokati@advokatijelinek.cz
466 310 691

Kinstellar
O SPOLEČNOSTI
Kinstellar je mezinárodní advokátní kancelář se zaměřením na region střední, východní a jihovýchodní Evropy, včetně států bývalého
Sovětského svazu. Kinstellar vznikla jako nástupce globálního lídra
na trhu právních služeb, Linklaters, ve střední a východní Evropě
převzetím kanceláří Linklaters v Bratislavě, Bukurešti, Budapešti
a Praze. Od roku 2010 disponuje také kancelářemi v srbském Bělehradě (s působností zejména pro Srbsko, Černou Horu, Kosovo a Republiku srbskou, ale i pro celou bývalou Jugoslávii) a tureckém Istanbulu.
Kvalitou a rozsahem svých služeb se řadí na špičku právních firem
v regionu střední a východní Evropy. Kinstellar poskytuje právní
poradenství nejen ve výše uvedených jurisdikcích, ale díky dlouholetým mezinárodním zkušenostem svých právníků a spolupráci
s etablovanou sítí lokálních partnerů i v ostatních zemích Nové Ev-

energetické strojírenství (včetně výstavby
• Energetika,
elektráren, problematiky jaderné energetiky, obnovitelných
zdrojů, obchodování s energiemi a emisními povolenkami aj.)

Projects, Industry
• Infrastruktura,
Hospodářská soutěž, veřejné zakázky, veřejná podpora
• Řešení sporů (soudní, mimosoudní, arbitráže)
• Restrukturalizace a insolvence
• Telekomunikace, IT, IP, healthcare (včetně biotechnologií, nano• technologií a zdravotnického práva)
osobních údajů
• Ochrana
Pracovní právo
• Trestní právo v obchodních věcech
•

MEZI JEJÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍ KLIENTY
PATŘÍ NAPŘÍKLAD:

ropy, jako je Bulharsko, Polsko a dále Ukrajina, Kazachstán, Bělorusko a další země bývalého Sovětského Svazu.

ČEZ, PPF, Pražská energetika, Československá obchodní banka,
Česká spořitelna, Citibank, SKANSKA CZ, Pivovary Staropramen,

Kinstellar je firma s novým jménem, ale dlouhodobou působností

Wood & Co., Žabka, Penta Investments, RWE, E.ON, GDF Suez, Pil-

a zkušenostmi v regionu. Jednotlivé kanceláře Kinstellar (dříve

sen Steel, EnBW, Genesis, Inteva, Arcapita, BNP Paribas, Crédit

Link laters) se umísťují na předních příčkách nezávislých hodnocení

Agricole, Barclays Bank, American Express, Gazprombank, Česká

právních firem. Úzce spolupracující týmy právníků poskytují pora-

exportní banka, Goldman Sachs, Royal Bank of Scotland, Raiffei-

denství ve všech oblastech práva a mají vynikající pověst v rámci

senbank, Czech Property Investments, MOL, Eurovia, Unicredit-

celého regionu i tzv. Nové Evropy.

bank, Siemens, Unibail Rodamco, ING, Tesco, Electrabel, Komerční
banka, SAZKA, ECM Real Estate Investments.

PRÁVNÍ FIRMA KINSTELLAR SE VĚNUJE
PŘEDEVŠÍM NÁSLEDUJÍCÍM OBLASTEM:
právo, M&A, Private Equity
• Obchodní
Financování a kapitálové trhy (včetně regulatorní
• problematiky, projektového, exportního, akvizičního,

VEŘEJNĚ PUBLIKOVATELNÉ
TRANSAKCE:
PŘEHLED: NĚKOLIK AKVIZIC PRO CPI
Společnost Czech Property Investments byla nejaktivnější inves-

syndikovaného a dalšího specializovaného financování)

tiční skupinou v oblasti realit na českém trhu v letech 2009, 2010

Nemovitosti a výstavba (včetně developmentu, územního

a 2011. Společnost Kinstellar jí poskytovala služby v souvislosti

• plánování, stavebních povolení, environmentální problematiky,
EIA aj.)

s většinou jejích akvizic (včetně financování, právních prověrek due
diligence, restrukturalizace cílových společností atd.). Hodnota kažwww.epravo.cz I EPRAVO.CZ I 101

dého z projektů uvedených v tomto přehledu se pohybovala v roz-

proti skupině KKCG (mj. v souvislosti s nabýváním podílů v plyná-

mezí 30 – 50 miliónů EUR. Cílové společnosti disponovaly dokonče-

renských a dalších společnostech a vytváření joint-ventures s ob-

nými nemovitostními projekty v oblasti logistiky, maloobchodního

chodními partnery). Celkově se jednalo až o sto paralelně vedených

prodeje, kancelářských a obytných budov. Patří sem akvizice Lon-

soudních sporů u řady českých a zahraničních státních soudů a roz-

gin Business Centre v Praze (od fondů Invesco), akvizice největšího

hodčích institucí. Celé řízení bylo ukončeno na konci července 2010

nákupního střediska v Českých Budějovicích (od GE Capital), ak-

a jednalo se o největší a nejdelší korporátní válku dosud vedenou

vizice portfolia malých supermarketů v České republice od české

v České republice. Vzhledem ke komplexnosti věci a počtu sporů se

developerské skupiny, akvizice 50 % akcií v projektové společnosti

jedná dle našeho názoru o jeden z nejpozoruhodnějších případů za

realizující významný developerský projekt výstavby obchodního

posledních dvacet let.

a kancelářského centra v centru Prahy, akvizice logistického parku
Lozorno Logistic Park od společnosti AIRE na Slovensku a v nepo-

AKVIZICE SPOLEČNOSTI NOVASERVIS

slední řadě akvizice třetího nejrozsáhlejšího portfolia v Litvínově od

Akvizice společnosti Novaservis, a.s. (společností Ferro od fondu

soukromého investora.

KBC Private Equity) a jejího managementu v soutěžním nabídkovém řízení. Poskytnuté služby zahrnovaly due diligence trans-

AKVIZICE PILSEN STEEL

akční dokumentace cílové společnosti, poradenství v souvislosti

Akvizice společností Pilsen Steel s.r.o. a Pilsen Estate s.r.o. společ-

s refinancováním akvizičního úvěru a úvěru na provozní kapitál,

ností United Pilsen od společnosti OMZ (skupina Gazprombank)

uzavřením a vypořádáním transakce a smlouvou o vázaném úvěru

v hodnotě převyšující 120 mil. EUR.

se zúčastněnými bankami. Komplikovanost transakce zvyšovala
nutnost koordinace akvizice v České republice, dluhového financo-

PRODEJ VLASTNÍKA JEDNÉ Z NEJVĚTŠÍCH SPALOVEN

vání domácími českými bankami a veřejnou nabídkou emise akcií

ODPADU V ČESKÉ REPUBLICE

na varšavské burze.

Společnost Kinstellar poskytovala poradenství skupině PPF v souvislosti s prodejem vlastníka spaloven odpadu vyrábějících elektric-

AKVIZICE OBCHODNÍ SÍTĚ ŽABKA A PR MARKET

kou energii a teplo, liberecké společnosti Termizo a.s.

Akvizice 100 % akcií ve společnosti provozující řetězec čítající celkem 128 obchodů a supermarketů Žabka a PR Market od skupiny
Penta Investments.

PRODEJ BUDOV CITY DECO A CITY ELEMENT
Soutěž vypsaná dlouholetým klientem ECM Real Estate Investments na nucený prodej dvou jeho významných developer-

RESTRUKTURALIZACE EMISE DLUHOPISŮ

ských aktiv (kancelářských budov City Deco a City Element) v jedné

Poradenství společnosti ECM Real Estate Investments AG v souvis-

z nejžádanější kancelářských lokalit na Praze 4. Transakce převyšo-

losti s restrukturalizací jejích různých emisí dluhopisů, přípravou

vala úhrnnou částku 10 mil. EUR.

a vyjednáním restrukturalizačního plánu společnosti a problematikou přeshraniční insolvence, zastupování v insolvenčním řízení
a jednání s věřiteli.

SKUPINA ORCO PROPERTY
Restrukturalizace dluhopisů převyšující 100 mil. EUR společnos-

•

ti Orco Property Group v České republice, Lucembursku, Francii,
Maďarsku a Polsku. Multijurisdikční restrukturalizace se zahrnutím finančního práva a práva kapitálových trhů, insolvenčního, a to
včetně celého spektra evropského insolvenčního práva.
PORADENSTVÍ V SOUVISLOSTI S DLUHOPISY SAZKY
Kinstellar poskytuje poradenství společnosti SAZKA v souvislosti
s restrukturalizací jejích závazků vyplývajících z dluhopisů (v hodnotě přibližně 200 mil. EUR) kotovaných na lucemburské burze,
včetně jednání s řídícím výborem majitelů dluhopisů.

Kinstellar
ADRESA:

E.ON RUHRGAS – SOUDNÍ SPORY A ARBITRÁŽNÍ
ŘÍZENÍ PROTI SPOLEČNOSTEM SKUPINY KKCG (KAREL
KOMÁREK) A ROZDĚLENÍ JOINT VENTURE
Dlouholeté zastupování společnosti

E.ON Ruhrgas

Internatio-

nal v České republice v soudních sporech a arbitrážních řízeních
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Kocián Šolc Balaštík,
advokátní kancelář
Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. (KŠB) je českou ne-

ratingových publikacích ze zahraničí (Chambers Global, Chambers

závislou advokátní kanceláří, která již více než dvacet let poskytuje

Europe, IFLR1000, PLC Which Lawyer?, Legal500, Who´s Who Le-

komplexní právní a daňové služby tuzemským a zahraničním pod-

gal). Například nejnovější vydání ročenky Chambers Global 2013

nikatelským subjektům ve všech klíčových oblastech obchodního

uvádí coby přední experty řídící partnerku KŠB Dagmar Dubeckou

a finančního práva. S týmem téměř sedmdesáti právních a daňo-

spolu s partnery Jiřím Balaštíkem a Martinem Šolcem (korporátní

vých specialistů působících v Praze, Karlových Varech a Ostravě

právo a M&A), v oblasti řešení sporů pak partnera KŠB Pavla Dej-

se KŠB řadí k největším advokátním kancelářím v ČR. Tým KŠB

la. Mezinárodní profesní uznání v aktuální publikaci britské ratin-

zahrnuje specialisty na různé oblasti, a to nejen na ty tzv. hlavní,

gové společnosti Who´s Who Legal si vydobyli i partner KŠB Jiří

jako například korporační právo, M&A, hospodářská soutěž, nemo-

Horník pro oblast leteckého práva, partner KŠB Pavel Dejl (právo

vitosti, finance a energetika, ale i na úzce specifické, jako jsou far-

hospodářské soutěže) a daňová partnerka KŠB Helena Navrátilová

maceutické právo, ochrana osobních údajů či letecké právo.

(korporátní daně).

V průběhu let se KŠB stala respektovanou kanceláří, která je opako-

Hned tři partneři KŠB (Jiří Balaštík v oblasti nemovitostí, profesor

vaně uváděna v mezinárodních i v tuzemských hodnoceních jako

Jan Dědič v oblasti obchodního práva, stejně jako Martin Šolc, kte-

vedoucí advokátní kancelář v ČR. K získaným oceněním se řadí

rý plaketu získal hned dvakrát) obdrželi titul Právník roku, udělova-

například Národní právní firma roku 2008 a 2012 v ČR (Chambers

ný v rámci stejnojmenné tuzemské soutěže organizované Českou

Europe Awards for Excellence), Právnická firma roku pro oblast

advokátní komorou a společností EPRAVO.CZ. Řídící partnerka

korporátního práva (2008), pro oblast práva obchodních společností

KŠB Dagmar Dubecká se v roce 2012 dostala mezi 25 nejvýznam-

a hospodářské soutěže v letech 2009, 2010 a 2011 a Právnická firma

nějších žen českého byznysu v anketě vyhlašované Hospodářský-

roku 2012 v ČR v kategorii Domácí kancelář a Právo hospodářské

mi novinami a zpravodajským portálem IHNED.cz.

soutěže (EPRAVO.CZ). KŠB též obdržela tzv. Stříbrnou cenu (Silver
Award) v kategorii Nejlepší právní firma ve střední a východní Ev-

Třebaže je KŠB formálně česká advokátní kancelář, v průběhu

ropě 2012 (The International Legal Alliance Summit & Awards).

své existence se podílela na řadě významných přeshraničních

Opakovaně, a to čtyřikrát v řadě, se stala i Právní firmou roku v ČR

transakcí. KŠB je mimo jiné zakládajícím členem World Services

(Who’s Who Legal Awards).

Group, víceoborové profesní organizace sdružující vedoucí advokátní kanceláře z více než 115 zemí světa. Mezinárodní přesah

Tým advokátní kanceláře KŠB je tvořen právníky a daňovými po-

zástupců KŠB lze dokladovat i tím, že se jeden ze zakládajících

radci, kteří jsou uznávanými osobnostmi ve svých oborech. Řada

partnerů KŠB Martin Šolc stal v lednu 2013 coby první zástup-

z nich je opakovaně hodnocena coby přední odborníci v prestižních
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národní advokátní komory (IBA), profesní organizace sdružující
více než 200 advokátních komor a 45 tisíc jednotlivých advokátů
z celého světa.
Vedle toho, že jsou autory významných odborných publikací
a mnohdy jedněmi z mála tuzemských odborníků na určitou právní oblast, se experti KŠB pravidelně podílejí na tvorbě tuzemské legislativy. Partneři KŠB, profesor Jan Dědič a Petr Kasík, jsou členy
Legislativní rady vlády ČR, resp. Komise pro soukromé právo při
Legislativní radě vlády. Profesor Dědič je i předsedou rozkladové
komise ČNB, Petr Kasík je pak předsedou III. senátu rozkladové komise ČNB a aktivně se účastní i činnosti České bankovní asociace.
Významný je též podíl zástupců KŠB na rekodifikaci soukromého
práva v Česku, která má být účinná od 1. 1. 2014. Jedním z jejích
hlavních autorů je profesor Dědič, který je spolu s advokátem KŠB
Vlastimilem Piherou členem Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při ministerstvu spravedlnosti (KANCL), jež má za cíl připravit co nejsnadnější uvedení nových zákonů do praxe.

•

Kocián Šolc Balaštík
ADRESA:

URL:
E-MAIL:
TELEFON:

104 I EPRAVO.CZ I www.epravo.cz

Jungmannova 24
Praha 1
110 00
www.ksb.cz
info@ksb.cz
224 103 316

KPMG Legal
KPMG Legal poskytuje vysoce kvalitní, pružné a efektivní služby
přizpůsobené prostředí, v němž podnikáte. Nabízíme praktický
přístup k vašim právním a obchodním potřebám daným složitými
účetními, daňovými a regulatorními podmínkami.

Legal se specializuje především na korporátní právo, pra• KPMG
covní právo, transakce (fúze a akvizice a smluvní právoobecně)
a na regulatorní problematiku (veřejné právo).

Poskytneme vám poradenství a zastoupení při vymáhání pohle• dávek
z obchodních vztahů a v insolvenčních řízeních.
Pomůžeme vám při reorganizaci, likvidaci či zrušení registrací
• společnosti.
vám se správou a řízením společnosti.
• Poradíme
Zajistíme úřední ověřování podpisů či autorizované konverze.
•

REGULATORNÍ PROBLEMATIKA
Své služby poskytujeme místním i mezinárodním klientům.

právní tým spolupracuje a sdílí své znalosti s ostatními odPoskytujeme asistenci podnikatelům i subjektům veřejné
• Náš
• správy.
borníky společnosti KPMG Česká republika, kteří se zaměřují na
daňové poradenství, účetnictví, řízení rizika, soulad s předpisy,
Nabízíme poradenství ohledně veřejných zakázek a čerpání
• dotací.
transakce a další oblasti. Můžeme vám tak nabídnout komplexní služby odpovídající vašim potřebám.
Pomůžeme vám při získávání oprávnění (bankovní licence,
• živnostenské
oprávnění, povolení k provozování pojišťovací
Odborné poradenství pravidelně poskytujeme i v jiných oblas• tech, než jsou naše klíčové činnosti.
činnosti, oprávnění k provozování činnosti pojišťovacího zprostředkovatele či k provozování podílových a investičních fondů
našeho právního týmu mají rozsáhlé zkušenosti na trhu
• Členové
včetně fondů kvalifikovaných investorů).
právních služeb a většina z nich má také ekonomické vysokoškolské vzdělání.
Poskytneme vám průběžné regulatorní poradenství v oblasti
• pojišťovnictví
a bankovnictví.
KORPORÁTNÍ PRÁVO
Můžeme vás zastupovat při správním a daňovém řízení.
•
Poradíme vám v otázkách:
vám právní podporu při zakládání společnosti
• Poskytneme
(návrh společenských a akcionářských smluv, jednání s živnošpinavých peněz,
• praní
stenskými úřady, vkládání dokumentů do obchodního rejstříku
ochrany dat,
• antitrustových záležitostí,
apod.).
• ochrany zákazníků (spotřebitelů),
vám se změnami v rámci existence společnosti a re• Poradíme
• cizích měn,
alizujeme je (návrh nezbytných smluv a usnesení, snížení či
• správních řízení (včetně řízení v oblasti zdravotního pojištění
zvýšení základního kapitálu, vklady do kapitálových fondů
• a sociálního zabezpečení),
apod.).
administrativní práce (záznamy z jednání valné hro• Provedeme
• daňových a soudních sporů.
mady, rozhodnutí ze zasedání správní rady, zprávy o vztazích
apod.).
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PRACOVNÍ PRÁVO
a zrevidujeme pracovní a manažerské smlouvy (včet• něPřipravíme
řešení souběhu pracovního poměru a výkonu funkce statutárního orgánu).

• Zodpovíme vaše dotazy týkající se odborů.
• Pomůžeme vám při snižování počtu pracovních míst / zaměst• nanců.
se na zaměstnanecké výhody.
• Zaměříme
Připravíme plány pro odměňování managementu.
• Poradíme vám se strukturováním plánů opcí na akcie.
•
Poradíme vám v otázkách zákoníku práce.

TRANSAKCE A RESTRUKTURALIZACE
Poradíme vám s fúzemi a akvizicemi, private equity, finančními
• transakcemi
a dalšími druhy smluv.
Pomůžeme vám se strukturováním transakcí nebo s přípravou,
• revizí a sjednáváním transakční dokumentace:
smlouvy a zrevidujeme klíčové dokumenty týkající
• připravíme
se transakcí (včetně smluv o koupi akcií, smluv o joint ventures
a akcionářských smluv),

• poradíme vám s problematikou fúzí a akvizic,
• poskytneme vám právní poradenství při restrukturalizaci.
•
poskytneme vám právní poradenství při transakcích,

Můžeme vás zastupovat při řešení sporů a soudních jednáních:

pomůžeme vám s řešením sporů a mediací,
• zastoupíme
u soudních jednání včetně arbitrážních řízení,
• budeme vámvásasistovat
při mimosoudních vyrovnáních a jedná• ních.
•

KPMG Legal
ADRESA:

URL:
E-MAIL:
TELEFON:
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KŠD LEGAL
advokátní kancelář
KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. se řadí mezi přední advokátní

VEDENÍ KANCELÁŘE

kanceláře působící v České republice a poskytuje komplexní právní poradenství tuzemským i zahraničním subjektům. Společníky

JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D.

firmy pod novou obchodní firmou KŠD LEGAL advokátní kancelář

Je zakládajícím členem advokátní kanceláře KŠD LEGAL, kde pů-

s.r.o. jsou, vedle JUDr. Jana Šťovíčka, Ph.D. a Mgr. Lukáše Trojana,

sobí od roku 2005. JUDr. Šťovíček je významným odborníkem v ob-

od ledna 2012 i JUDr. Marek Bilej a Mgr. Martin Doleček, od října

lasti sportovního práva. Dále se JUDr. Šťovíček zaměřuje na oblasti

2012 i Mgr. Tereza Rýdlová.

fúzí & akvizic, obchodních závazkových vztahů, sportovního práva,
obchodního práva a práva občanského.

Advokátní kancelář KŠD LEGAL patří v současné době k nejdynamičtěji se rozvíjejícím českým advokátním kancelářím s širokým

Současně JUDr. Šťovíček zastává řadu prestižních funkcí v domá-

portfoliem poskytovaných právních služeb, přičemž zmíněné práv-

cích i zahraničních institucích, z nichž je možné zmínit např. jeho

ní služby jsou doplněny komplexním ekonomickým a daňovým po-

působení jako soudce Mezinárodního odvolacího soudu FIA v Paří-

radenstvím poskytovaným společností KŠD ECONOMIC a.s.

ži, dále jeho členství v Mezinárodní právní komisi FIM v Mies, výkon
funkce prvního viceprezidenta Autoklubu České republiky a jeho

Počátkem roku 2006 byla působnost advokátní kanceláře KŠD LE-

aktuální zvolení předsedou Legislativní rady Českého olympijského

GAL rozšířena na území Slovenské republiky. Advokátní kancelář

výboru.

KŠD LEGAL advokátska kancelária s.r.o. se sídlem v Bratislavě poskytuje právní poradenství ve všech důležitých oblastech sloven-

Mgr. Lukáš Trojan

ského práva.

Je zakládajícím členem advokátní kanceláře KŠD LEGAL, kde působí od roku 2005. Mgr. Trojan se specializuje v rámci svého působení

Prvořadým cílem advokátní kanceláře KŠD LEGAL je zajistit per-

v KŠD LEGAL na oblasti investiční výstavby, trestního práva, spor-

fektní právní servis a dokonale vyhovět potřebám a požadavkům

né agendy, obchodního práva a práva občanského. Je rozhodcem

tuzemských i zahraničních klientů.

u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Advokátní kancelář KŠD LEGAL a členové jejího týmu získali během svého působení několik významných ocenění, z nichž je mož-

JUDr. Marek Bilej

né uvést např. titul Právnická firma roku 2010, 2011 a 2012 v oblasti

JUDr. Bilej působí v kanceláři KŠD LEGAL od roku 2008 a dlouho-

Sportovního práva, přičemž současně se KŠD LEGAL opakovaně

době se zaměřuje na oblast veřejných zakázek, stavebního práva

stala velmi doporučovanou kanceláří v oblasti trestního práva a do-

a developerských projektů, přičemž současně se zaměřuje také na

poručovanou kanceláří v oblasti veřejných zakázek, pracovního prá-

podporu v oblastech sportovního práva a práva automobilového

va, restrukturalizace a insolvence a oblasti řešení sporů a arbitráže.

průmyslu. V průběhu svého působení v KŠD LEGAL se JUDr. Bilej
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významně podílel na celé řadě tuzemských i zahraničních develo-

lasti stavebnictví, developmentu, těžebního průmyslu, energetiky,

perských projektů, spolupracoval na řadě zadávacích řízení.

zemědělství, cestovního ruchu a dále české i zahraniční banky, ministerstva, správní úřady a územní samosprávné celky a dále spor-

Mgr. Martin Doleček

tovní organizace či individuální sportovci.

Mgr. Doleček působí v kanceláři KŠD LEGAL od roku 2001 a dlouhodobě se zaměřuje na oblast sporného řízení a arbitráží a na oblast obchodního práva. Vedle svého působení v advokacii působí

PRÁVNÍ OBLASTI

KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. je součástí ALFA Interna-

právo
• Obchodní
Právo společností
• Fúze & akvizice
• Bankovnictví & finance, cenné papíry
• Arbitráže & řízení před soudy
• Nemovitosti & financování
• Veřejné zakázky & projekty PPP
• Duševní vlastnictví
• Hospodářská soutěž
• IT & Telekomunikace
• Sportovní právo
• Pracovní právo
• Občanské právo
• Trestní & rodinné právo
•

tional, prestižní mezinárodní sítě nezávislých právních kancelá-

SEKTORY

i jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, oblasti rozhodčího
řízení se věnuje i jako člen Komise ICC ČR pro mezinárodní arbitráž.
Mgr. Tereza Rýdlová
Mgr. Rýdlová působí v kanceláři KŠD LEGAL od roku 2004 a dlouhodobě se zaměřuje na oblast veřejných zakázek, veřejné podpory,
práva obchodních společností a obchodních závazkových vztahů
a dále na problematiku sportovního práva a sportovního prostředí.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

ří působících ve Spojených Státech, Kanadě, Latinské Americe,

Členové týmu advokátní kanceláře KŠD LEGAL mají rozsáhlé zku-

průmysl
• Automobilový
Bankovnictví a finanční služby
• Doprava a letecký průmysl
• Energetika
• Farmaceutický průmysl
• Informační technologie
• Média a filmový průmysl
• Pojišťovnictví
• Potravinářský průmysl
• Průmysl stavebních hmot a materiálů
• Reklama a marketing
• Stavebnictví
• Telekomunikace
• Těžba a zpracování nerostů
• Trh nemovitostí
•

šenosti v oblasti smluvního práva, a to i s mezinárodním prvkem,

V rámci výše uvedených právních odvětví je specifickým zamě-

jež vyplývají z úspěšné spolupráce s naší zahraniční klientelou.

řením KŠD LEGAL advokátní kanceláře s.r.o. oblast sportovního

V této souvislosti je nutné zmínit, že advokátní kancelář KŠD LE-

práva, v rámci které naše kancelář pravidelně poskytuje právní

GAL jednak zastupovala Českou republiku, a v současné době rov-

služby v souvislosti s přípravou a realizací významných spor-

něž zastupuje Slovenskou republiku, v mezinárodních investičních

tovních akcí, se zajištěním účasti českých sportovců na těchto

sporech.

akcích, zabezpečením marketingových a sponzorských otázek

Evropě a Tichomoří. Prostřednictvím advokátních kanceláří
spolupracujících v rámci sítě ALFA International i mimo ni je
advokátní kancelář KŠD LEGAL schopna zajistit plnohodnotný
právní servis ve většině evropských zemí, v Severní i Latinské
Americe, ale také v hospodářsky zajímavých zemích jako jsou
Čína a Indie.

PRÁVNÍ SLUŽBY
KŠD LEGAL disponuje rozsáhlými odbornými zkušenostmi v široké
škále právních oblastí, přičemž se zaměřuje nejen na právní oblasti
klíčové pro tuzemské i zahraniční podnikatelské subjekty, ale rovněž na právní oblasti typické pro státní sektor, který tvoří důležitou
součást klientely naší advokátní kanceláře.

apod. V současné době je KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Mezi klienty advokátní kanceláře KŠD LEGAL patří významné tu-

začleněna do pracovního týmu, který byl pověřen vypracováním

zemské i zahraniční obchodní společnosti podnikající např. v ob-

nového zákona o podpoře sportu a dalších souvisejících materiá-
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lů. V rámci této právní agendy naše kancelář poskytuje právní
poradenství jednak významným neziskovým sportovním organizacím, sportovním klubům, sportovním nadacím či individuálním
sportovcům, tak i podnikatelským subjektům, a to v souvislosti
s jejich marketingovou, sponzorskou a reklamní činností ve sportovním prostředí.

PRÁVNÍ TÝM
Právní tým advokátní kanceláře KŠD LEGAL je tvořen zkušenými
a dynamickými právníky a odborníky, kteří poskytují prvotřídní
a komplexní služby.
Členové právního týmu advokátní kanceláře KŠD LEGAL disponují
širokým spektrem odborných znalostí, věnují se publikační činnosti
a ovládají jeden nebo více světových jazyků, což umožňuje poskytovat právní služby také v anglickém, německém, ruském a francouzském jazyce.
Řada právníků advokátní kanceláře KŠD LEGAL rovněž získala profesionální zkušenosti v mezinárodních advokátních kancelářích působících v České republice a zahraničních advokátních kancelářích
v zemích Evropské unie.

PRO BONO
Důležitou součástí aktivit KŠD LEGAL advokátní kanceláře s.r.o.
jsou také činnosti a spolupráce v oblasti společenské odpovědnosti
a akcí za účelem podpory občanské společnosti.
KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. se aktivně podílí na další řadě
podpůrných projektů jako například na podpoře nezávislé kinematografie a výtvarníků.

•

KŠD LEGAL advokátní kancelář
ADRESA:

URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Hvězdova 1716/2b
Praha 4
140 78
www.ksd.cz
ksd.law@ksd.cz
221 412 611
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Mališ Nevrkla Legal
Advokátní kancelář Mališ Nevrkla Legal se zaměřuje na poskytová-

žil svou vlastní advokátní kancelář Daniel Mališ & Partners, která

ní právních služeb s vysokou přidanou hodnotou pro českou i mezi-

se v roce 2009 transformovala na Mališ Nevrkla Legal, advokátní

národní klientelu, zejména v následujících oblastech práva:

kancelář, s. r. o.

• právní vymáhání a správa pohledávek
• právní vztahy s mezinárodním prvkem
• medicínské a farmaceutické právo
• právo duševního vlastnictví
• pracovní právo
•
obchodní a občanské právo

Dalším partnerem advokátní kanceláře je
JUDr. Luboš Nevrkla, Ph.D. Vystudoval Právnickou fakultu UK, v roce 1999 složil advokátní
zkoušky a o tři roky později získal akademický
titul doktor (Ph.D.). V letech 1996 až 2007 působil rovněž v pražské pobočce mezinárodní

Přednostmi advokátní kanceláře Mališ Nevrkla Legal jsou komplex-

advokátní kanceláře Freshfields Bruckhaus

ní a strategický přístup k řešení právních případů, vysoká úroveň

Deringer. Během své dlouholeté advokátní čin-

právní analýzy, rozsáhlé mezinárodní zkušenosti a poskytování

nosti získal bohaté zkušenosti v mnoha oblas-

právních služeb v českém a anglickém jazyce na ekvivalentní úrov-

tech českého práva, zejména práva obchodního se zvláštním zaměře-

ni.

ním na právo společností (včetně fúzí a akvizic, společných podniků
a neziskových organizací), obchodněprávních a občanskoprávních

Mezi klienty Mališ Nevrkla Legal patří přední společnosti z obchod-

závazkových vztahů, práva duševního vlastnictví, pracovního práva

ního, stavebního a realitního sektoru, zdravotnická zařízení a far-

a mezinárodního práva soukromého. Podílel se rovněž na přípravě

maceutické firmy.

mnoha právních auditů a rozsáhlých smluvních dokumentací pro
projekty v různých odvětvích obchodu a průmyslu (např. v elektro-

Tým Mališ Nevrkla Legal tvoří kvalifikovaní právníci, kteří své bo-

nickém průmyslu, stavebnictví či pivovarnictví), včetně největšího

haté znalosti a zkušenosti získali mimo jiné v mezinárodních advo-

PPP pilotního projektu v oblasti dopravní infrastruktury ve střední

kátních kancelářích či při studiu v zahraničí.

a východní Evropě. Od roku 2007 úzce spolupracuje s Dr. Mališem.
je

Mališ Nevrkla Legal je členem Americké obchodní komory v České

Dr. Mgr. Daniel Mališ, LL.M. Vystudoval

republice. Zároveň se jako partner sdružení ELSA Česká republika

Právnickou fakultu UK, 1. lékařskou fakultu

snaží přispívat k dalšímu vzdělávání studentů právnických fakult

UK a New York University School of Law.

a rozvoji jejich schopností.

Vedoucím

partnerem

kanceláře

České i newyorské advokátní zkoušky složil
v roce 2002. V letech 1998 až 2001 působil
v pražské pobočce mezinárodní advokátní
kanceláře Freshfields Bruckhaus Deringer,

Mališ Nevrkla Legal
ADRESA:

kde se věnoval převážně obchodnímu právu a právu duševního vlastnictví. Právní poradenství poskytoval
mimo jiné velkému světovému výrobci software a dvěma vedoucím zahraničním farmaceutickým společnostem. V roce 2003 zalo110 I EPRAVO.CZ I www.epravo.cz
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URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Na Rybníčku 1329/5
Praha 2
120 00
www.mn-legal.eu
law.office@mn-legal.eu
296 368 350

Maršálek & Žíla
Advokátní kancelář Maršálek & Žíla se sídlem ve Vsetíně byla zalo-

PAUŠÁLNÍ ZASTUPOVÁNÍ:

žena prvního listopadu roku 2009 zakládajícími advokáty Mgr. Petrem Maršálkem a Mgr. Michalem Žílou.

Naše advokátní kancelář staví svoji práci na dlouhodobé spolupráci s klienty. Proto převážná část klientely je tvořena tzv. paušální-

Členové týmu advokátní kanceláře Maršálek & Žíla se individu-

mi klienty, tedy klienty, kterým jsou na základě uzavřené smlouvy

álně specializují na konkrétní oblasti práva za současného zajiš-

o poskytování právní pomoci poskytovány právní služby v dohod-

tění generální praxe advokátních koncipientů, jejíž absolvování

nutém rozsahu za dohodnutou paušální odměnu permanentně.

je nezbytnou součástí úspěšného složení advokátních zkoušek.
Advokátní kancelář Maršálek & Žíla je kolektivem mladých práv-

Naší prioritou je osobní jednání s klienty včetně vyřizování běžné

níků s průměrným věkem členů týmu (s ukončeným vysokoškol-

firemní agendy paušálních klientů v závazné lhůtě 24hod od oka-

ským magisterským vzděláním v oboru právo a právní věda) pod

mžiku předání věci, kdy běžná agenda je vyřizována prostřednic-

30 let.

tvím prostředků komunikace na dálku. Našim klientům se snažíme
zabezpečit komfortní právní servis spočívající v aktivním jednání

Hlavními nástroji k prosazování práv a oprávněných zájmů našich

s jejich partnery, přípravou provozní dokumentace včetně nastave-

klientů je především důkladná analýza řešení zadaných právních

ní systému dodavatelsko-odběratelských vztahů s cílem minima-

úkolů, kvalitní příprava (včetně analytické práce s relevantní judi-

lizovat vznik sporů vyplývajících z nedostatečné kvality smluvní

katurou) a zastupování v řízení před soudy, rozhodci a jinými orgá-

dokumentace, když tento systém řízení smluvních vztahů lze po-

ny veřejné moci.

važovat za hlavní přínos stabilní spolupráce s našimi klienty, neboť jeho zásadním přínosem je minimalizace existence sporných

Kvalitu právních služeb naší advokátní kanceláře podporuje použí-

pohledávek a silné postavení klienta v případném nalézacím řízení.

vání moderních prostředků komunikace na dálku mající za cíl poskytnout klientovi co nejrychlejší reakci v případě nutnosti prompt-

Nespornou výhodou paušálního zastupování pro klienta je, že má

ního řešení.

zabezpečen okamžitý přísun informací v případě vzniku problému.

Pochlubit se beze sporu můžeme vlastním, unikátně zpracovaným,

V rámci balíčku služeb paušálního zastupování nabízíme našim

systémem interní evidence, jehož hlavní přednostní je moderní

klientům zejména následující právní služby:

elektronická evidence správy právních sporů našich klientů. Systém interní evidence umožňuje našim paušálním klientům on-line
nahlížení pro každý jednotlivý případ, který naší kanceláři předali
ke zpracování.
Naše advokátní kancelář je zaměřena na poskytování právních služeb zejména stálým klientům kanceláře, jejichž počet se od doby
vzniku kanceláře více než ztrojnásobil a v současné době poskytuje
naše advokátní kancelář právní služby permanentně více než pěti
desítkám firem z celé České republiky.

analýzy a právní stanoviska,
• právní
příprava smluvní dokumentace a připomínky ke smlouvám,
• výzvy dlužníkům,
• sepis žalob (návrhů),
• zastupování u soudů a správních orgánů,
• jednání se smluvními partnery (protistranami v soudních, roz• hodčích řízeních),
oznamování změn právních předpisů (tzv. novelizace),
• sledování
dlužníků klienta, resp. převzatých pohledávek
• k řešení, z stavu
hlediska rizika možné insolvence, aj.
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Další výhodou paušálního zastupování je beze sporu možnost využívání elektronické evidence správy případů.
Nad rámec paušálního zastupování stálých klientů poskytuje naše
advokátní kancelář komplexní právní služby v níže uvedených oblastech:

obchodních společností včetně přeměn,
• právo
řešení sporů včetně arbitráže (v oblasti práva občanského a ob• chodního),
právo (se zaměřením na agentury práce),
• pracovní
insolvence,
• správní právo (se zaměřením na stavební právo a veřejné za• kázky).
Naše advokátní kancelář je zaměřena na regionální klienty primárně se sídlem v oblasti Zlínského kraje, ovšem z důvodu aktivního
používání prostředků komunikace na dálku tvoří podstatnou část
klientů advokátní kanceláře i klienti se sídlem v Praze a v dalších
krajích celé České republiky. Od poloviny roku 2013 je plánováno
zřízení pobočky advokátní kanceláře ve Zlíně.
Advokátní kancelář Maršálek & Žíla byla v pátém ročníku prestižní
soutěže Právnická firma roku 2012, jejíž výsledky byly vyhlášeny
12. listopadu 2012 v prostorách pražského hotelu InterContinental
za účasti zástupců předních advokátních kanceláří a osobností domácí justice, v kategorii Právnická firma roku pro regionální kancelář vyhlášena jako „velmi doporučovaná kancelář“ a zařadila se tak
mezi pět vyznamenaných advokátních kanceláří se sídlem mimo
Prahu.

•

Maršálek & Žíla
ADRESA:

URL:
E-MAIL:
TELEFON:
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Stará cesta 676
Vsetín
755 01
www.marsalekzila.cz
sekretariat@marsalekzila.cz
571 410 232

Advokátní kancelář
MIKŠ & SUK
Advokátní kancelář Mikš & Suk byla založena s účinností nového

Advokátní kancelář se od počátku své existence snažila zajistit

zákona o advokacii, ke dni 1. 7. 1990, zakládajícími společníky

klientům právní pomoc ve všech odvětvích práva. Zpočátku de-

JUDr. Janem Mikšem a JUDr. Janem Sukem. Vzhledem k tomu,

vadesátých let se jednalo zejména o restituční spory, zakládání

že se kancelář rovnoměrně rozrůstala, přestaly být vyhovujícími

obchodních společností v ČR a jejich přímé zastupování. V sou-

původní prostory sídla na Václavském nám 41, Praha 1, a z toho

časné době advokátní kancelář disponuje rozsáhlou škálou práv-

důvodu zakoupili zakladatelé vlastní nemovitost na současné

ních služeb, zejména v oborech práva obchodního a občanského,

adrese Praha 2, Na Slupi 15, kam advokátní kancelář přesídlila

trestního práva, správního práva, práva směnečného a šekového,

v roce 1993.

všeobecného korporačního práva, známkového práva, soutěžního práva, autorského práva, pracovního práva, rodinného práva,

Zakládající člen advokátní kanceláře JUDr. Jan Mikš byl členem

jakož i řešením sporů z těchto vztahů vyplývajících.

kárné komise České advokátní komory (ČAK) v letech 1990 – 1996
a je od roku 1997 předsedou kontrolní rady ČAK a kárný žalobce

Advokátní kancelář spolupracuje s notářskou kanceláří, která na

ČAK. Od roku 2005 je zkušebním komisařem pro advokátní

vyžádání provádí pro advokátní kancelář veškeré notářské služby

zkoušky z oboru „předpisy upravující poskytování právních

přímo v sídle advokátní kanceláře, s daňovými poradci, auditory,

služeb“. Od roku 2009 je členem kárného senátu Nejvyššího

znalci a rovněž s odborníky v oblasti poradenství ekonomického

správního soudu ČR pro řízení ve věcech soudců České republiky.

a finančního.

Vykonává činnost rozhodce u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK
ČR. Zakládající člen advokátní kanceláře JUDr. Jan Suk je též po

Advokátní kancelář poskytuje veškeré právní služby v jazyce

mnoho let členem kontrolní rady České advokátní komory. Dále

českém, anglickém a německém. Na poskytování právních služeb

vykonává činnost rozhodce ve Společnosti pro rozhodčí řízení.

klientům a na řešení jejich konkrétních právních případů se podílí
tým právníků advokátní kanceláře tak, aby poskytnutí právní

Také další advokáti advokátní kanceláře jsou zkušenými

služby bylo efektivní, rychlé a plně kompetentní. Klient má vždy

právníky s odbornými znalostmi v různých oborech práva.

možnost kontaktovat některého z týmu právníků, který se podílí

Během existence advokátní kanceláře v ní působila a působí řada

na zpracování konkrétního případu tak, aby vždy byla zajištěna

absolventů Právnické fakulty University Karlovy a Právnické

vzájemná konkrétní a úplná spolupráce mezi advokátní kanceláří

fakulty Masarykovy University. Po tříleté povinné koncipientské

a klientem. Advokátní kancelář taktéž zabezpečuje poskytování

praxi tito absolventi složili úspěšně advokátní zkoušky a nadále

komplexní právní pomoci, včetně administrativní agendy s tím

působí v advokátní kanceláři nebo vykonávají advokátní praxi

spojené, přímo v sídle jednotlivých klientů.

samostatně. V současné době pracuje v advokátní kanceláři
9 advokátů, 4 advokátní koncipienti, 4 kvalifikované admini-

Klienty advokátní kanceláře jsou významné domácí i mezi-

strativní pracovnice a v rámci výkonu odborné praxe taktéž

národní obchodní, průmyslové či servisní společnosti, samo-

studenti právnických fakult.

správné či veřejnoprávní instituce, stejně tak, jako individuální
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investoři a podnikatelé. Advokátní kancelář spolupracuje s řadou klientů v průběhu etapy jejich obchodního rozvoje a jejich
expanze v ČR.
Advokátní kancelář je členem sdružení Novoměstských advokátních kanceláří, které založila společně s dalšími členy tohoto
sdružení Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák a Advokátní
kanceláří Pejchal, Nespala a spol. S těmito členy sdružení advokátní kancelář úspěšně spolupracuje na případech, které vyžadují
zastoupení větším počtem advokátů, či poskytnutí právní služby
ve značném personálním rozsahu. V rámci sdružení jsou realizovány odborné přednášky, kurzy, semináře a školení advokátů
a advokátních koncipientů. V oblasti práv k duševnímu vlastnictví
spolupracuje advokátní kancelář s renomovanou advokátní a patentovou kanceláří Korejzová & spol., především ve věcech s mezinárodním prvkem nebo s vysokými nároky na odbornost či rozsah
poskytovaných služeb. Advokátní kancelář prostřednictvím sítě
spolupracujících zahraničních advokátních kanceláří umožňuje
zabezpečit též právní pomoc v zahraničí.
Podrobné informace o advokátní kanceláři a kontaktní údaje jsou
k dispozici na webových stránkách www.akms.cz.

•

Advokátní kancelář MIKŠ & SUK
ADRESA:

URL:
E-MAIL:
TELEFON:
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Na Slupi 15
Praha 2
128 00
www.akms.cz
miksasuk@akms.cz
224 915 820

MSB Legal, v.o.s.
ZÁKLADNÍ INFORMACE O KANCELÁŘI

klienta. Přesná evidence vykonané práce a vynaložených nákladů umožňuje klientovi kontrolu v kterémkoliv stádiu poskytování

Advokátní kancelář MSB LEGAL, v.o.s., založená roku 2005, posky-

právních služeb. Vyúčtování pak vždy obsahuje specifikaci odměny

tuje komplexní právní služby všem podnikatelským subjektům,

a nákladů, označení právníka, který službu poskytl, datum vykoná-

a to včetně společností s výlučnou či částečnou zahraniční ma-

ní úkonu a délku trvání jeho práce.

jetkovou účastí. Ačkoliv většinu agendy kanceláře tvoří problematika související s podnikáním, poskytujeme právní služby také

Pracovníkům advokátní kanceláře je také vždy plně k dispozici

nepodnikajícím fyzickým i právním osobám, převážně z oblasti ob-

pověřený administrativní tým zaštiťující svými zkušenostmi a vy-

čanského, pracovního a správního práva. Své služby poskytujeme

bavením veškeré záležitosti potřebné k bezchybnému chodu naší

v českém, anglickém a francouzském jazyce.

společnosti. Součástí kancelářských služeb je i kvalitní překladatelský servis z angličtiny a francouzštiny a naopak. V případě překladu

Naším hlavním cílem je maximální pochopení daného problému,

dalších světových jazyků máme operativně k dispozici spolupracu-

jenž nám bude předložen. Proto se snažíme nejen vyhovět konkrét-

jící jazykové specialisty.

ním požadavkům klienta, ale zejména porozumět jeho obchodním
záměrům a postupovat tak, aby byla v každé záležitosti poskytnuta

Běžným pomocníkem pro zdokonalování již nabytých vědomostí je

kvalitní právní podpora s ohledem na předcházení možným problé-

pro naše advokáty a advokátní koncipienty rozsáhlá knihovna, kte-

mům a komplikacím. Ve své práci se proto důsledně řídíme třemi

rá je neustále obohacována aktuálními právnickými tituly z české

hlavními zásadami. Těmi jsou profesionalita, flexibilita a především

i zahraniční odborné literatury, z níž advokáti příležitostně čerpají

osobní přístup ke každému klientovi.

především novinky z oblasti nově platných zákonů České republiky
a směrnic Evropské unie.

Právní služby poskytujeme samozřejmě vždy v souladu s platnou
právní úpravou a s přihlédnutím k chystaným a námi kontinuálně

Členové advokátní kanceláře se každoročně účastní mnoha odbor-

sledovaným legislativním změnám. Všechny komplexnější případy

ných konferencí a seminářů jak v České republice, tak také v zahra-

jsou řešeny v týmu, skládajícím se z více členů kanceláře, z nichž se

ničí pod záštitou organizací jako je MSI Global Alliance nebo Česká

každý věnuje dílčí práci daného případu podle svého odborného za-

advokátní kancelář (ČAK). Pro zajištění mezinárodního charakteru

měření. Naši advokáti, koncipienti i další zaměstnanci se pravidelně

a nadstandardu poskytovaných právních služeb MSB Legal úzce

účastní školení prohlubujících jejich znalosti.

spolupracuje i s řadou zahraničních partnerů.

V případě potřeby jsou do týmu přibíráni také odborníci nepráv-

SLUŽBY POSKYTOVANÉ ADVOKÁTNÍ
KANCELÁŘÍ

nických profesí, např. finanční analytici, projektoví manažeři nebo
daňoví poradci.

AKVIZICE
Důraz je kladen na optimalizaci nákladů spojených s poskytovanou

Členové naší advokátní kanceláře poskytují veškeré služby souvi-

službou. Žádné hotové výdaje nejsou vynakládány bez souhlasu

sející s akvizicemi koncernů, společností či jednotlivých podniků,
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mezi něž patří zejména právní audit akvírovaného koncernu, společ-

nemovitostí. Zkušenosti advokátní kanceláře zahrnují jak případy

nosti či podniku, vypracování komplexní smluvní dokumentace, za-

transakcí prováděných ad hoc, tak i komplexního zabezpečení práv-

stupování při sjednávání podmínek transakce, právní služby souvi-

ních služeb pro rozsáhlé developerské projekty, které jsou zajišťová-

sející se zajištěním potřebných povolení orgánů státní správy a dále

ny týmy specialistů na určité oblasti, resp. příslušné fáze realizace

také optimalizace právních vztahů v rámci koncernu, společnosti či

jednotlivých projektů (např. oblast společenstevněprávní, oblast

podniku po provedení akvizice.

závazkovou, oblast stavebněprávní, oblast majetkoprávní, oblast
daňověúčetní, oblast veřejných zakázek apod.). Z pohledu typového

SMLUVNÍ AGENDA

zařazení projektů, kterých se advokátní kancelář v minulé i zcela

Tým advokátní kanceláře MSB Legal, v.o.s. má dlouholeté zkuše-

nedávné době zúčastnila, lze zde nalézt jak zcela nové budovy či

nosti s přípravou mnoha různých smluv, ať již frekventovaně užíva-

celé rezidenční, výrobně či obchodně administrativní komplexy bu-

ných tzv. typových (kupní, nájemní) či zcela atypických, přičemž

dov, vystavěné na „zelené louce“, tak i jedinečné případy přestaveb

při přípravě smluv klademe důraz zejména na spolupráci s klientem

a dostaveb již existujících nemovitostí pro jejich využití za novým

směřující k podchycení a eliminaci veškerých právních a obchod-

účelem.

ních rizik vyplývajících z dané transakce.
PROBLEMATIKA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
SPORNÁ AGENDA

Máme cenné zkušenosti v řešení otázek týkajících se jak předpisů

Mezi naše základní služby patří zastupování klientů v obchodně-

na ochranu hospodářské soutěže (kartelové dohody, zneužití domi-

právních, občanskoprávních či pracovněprávních sporech a v řízení

nantního postavení, včetně zastupování v řízení před Úřadem pro

před správními soudy, včetně zastupování klientů v řízeních u Nej-

ochranu hospodářské soutěže), tak práva na ochranu před nekalým

vyššího či Ústavního soudu ČR.

soutěžním jednáním.

KORPORÁTNÍ AGENDA

PRACOVNĚPRÁVNÍ AGENDA

Poskytujeme veškeré služby související se zakládáním, fungo-

Vzhledem k převažující podnikatelské klientele nabízíme své zku-

váním a správou obchodních společností. Služby v této oblasti

šenosti související s pracovněprávní problematikou, týkající se ze-

zahrnují zakládání obchodních společností, organizaci valných

jména sepisování pracovních a manažerských smluv a ukončování

hromad včetně jejich vedení, provádění změn v již založených spo-

pracovního poměru (jak ze strany zaměstnavatele, tak zaměstnan-

lečnostech, od změn orgánů přes změny základního kapitálu až po

ce) a veškeré problémy s tím související. Součástí této agendy je také

fúze či jiné změny právní formy či zajištění likvidace společností.

poskytování právního poradenství v souvislosti se zaměstnáním ci-

Klientům, kteří z časových důvodů nemohou či nechtějí absolvovat

zích státních příslušníků.

proces zakládání nové obchodní společnosti, zprostředkováváme
a po právní stránce zajišťujeme také prodej již založených obchod-

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

ních společností, které vznikly výlučně z důvodu jejich prodeje kli-

Vysoký standard nabízených služeb advokátní kanceláře MSB Le-

entům. Z tohoto důvodu nebyly nikdy používány k podnikatelské

gal, v.o.s. doplňuje oblast práva duševního vlastnictví. Specializo-

činnosti a jsou připraveny k okamžitému použití (tzv. „ready-made

vaný tým zaručuje profesionální poradenství a servis v oblasti au-

companies“).

torského práva a práv souvisejících, ochranných známek a ve sféře
informačních technologií. Tým odborníků se neustále dynamicky

CENNÉ PAPÍRY

rozvíjí ruku v ruce se změnami, které doménu duševního vlastnictví

Ruku v ruce se zakládáním společností jde i emitování a převod ak-

provázejí. Ochrana osobnosti, dobrého jména a pověsti společnosti

cií, zřizování zástavního práva a zaměření se na směnečnou proble-

patří mezi další okruh, jenž spadá do širokého spektra služeb posky-

matiku, kde naše advokátní kancelář za dobu své existence získala

tovaných jejími specialisty.

hluboké znalosti a zkušenosti.
NEMOVITOSTI A STAVEBNÍ PRÁVO
Významnou část agendy advokátní kanceláře představuje již od
samotného počátku poskytování právních služeb z oblasti práva

MSB Legal, v.o.s.
ADRESA:

nemovitostí, nájemních vztahů a stavebního práva. Za dobu působení advokátní kanceláře na trhu tak získali její právníci rozsáhlé
zkušenosti z poskytování různého druhu právních služeb nemovitostním fondům, developerům či subjektům zabezpečujícím správu
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MT Legal s.r.o.,
advokátní kancelář
Společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář poskytuje komplex-

které se věnují zejména veřejným zakázkám, PPP projektům, IT/ICT,

ní právní služby v oblastech práva veřejného investování, informač-

vodohospodářství i problematice EPC apod.

ních a komunikačních technologií, obchodního, občanského, správního, energetického, pracovního, práva ES a práva mezinárodního.

Společnost MT Legal byla založena v září 2008, a to na letitých právních zkušenostech čtyř partnerů – Tomáše Machurka, Milana Še-

Nejvýznamněji se MT Legal zaměřuje na oblast veřejného investo-

besty, Davida Dvořáka a Petra Novotného.

vání se specializací na zadávání veřejných zakázek, udělování koncesí a uzavírání koncesních smluv (PPP), dále na veřejnou podporu

Právní služby MT Legal jsou v současné době dostupné klientům na

a fondy EU. Služby v oblasti veřejného investování jsou doplněny

celém území České republiky, a to prostřednictvím kanceláří v Praze,

službami v oblasti práva duševního vlastnictví se zaměřením na

Brně a Ostravě. Díky zahraničním partnerům poskytuje MT Legal

IT/ICT, stavebního práva, práva v oblasti vodohospodářských in-

právní poradenství i v jiných členských zemí Evropské unie i mimo ni.

frastruktur, korporátního a závazkového práva, občanského práva,
pracovního práva a práva ES/EU. V oblasti práva veřejného se MT

MT Legal je členem Asociace pro veřejné zakázky, Asociace pro roz-

Legal věnuje rovněž zastupování klientů v soudních a správních ří-

voj infrastruktury (dříve Asociace PPP), Asociace obranného a bez-

zeních a poradenství v oblasti práva mezinárodního (mezinárodní

pečnostního průmyslu ČR, Asociace poskytovatelů energetických

arbitráže).

služeb ČR (APES) a Jihoafricko-české obchodní komory.

MT Legal využívá rozsáhlých zkušeností jednotlivých členů právnic-

OCENĚNÍ

kého týmu, který dnes tvoří více než 20 kvalifikovaných právníků.
S ohledem na klientskou poptávku po poskytování komplexních

V roce 2012 získala kancelář MT Legal nejvyšší ocenění „Práv-

řešení MT Legal trvale spolupracuje s řadou externích konzultantů

nická firma roku 2012 pro regionální kancelář“, a to na základě

a znalců z ekonomické či daňové oblasti, z prostředí IT/ICT, energeti-

výsledků soutěže „Právnická firma roku“ pořádané společností

ky či z oblasti čerpání prostředků z fondů EU. Díky tomu je společnost

EPRAVO.CZ pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a Čes-

schopna poskytovat plně kvalifikované poradenství dle specifických

ké advokátní komory. Ve stejné soutěži byla již potřetí za sebou

potřeb klienta. Praktickým příkladem je strategická aliance, kterou

(v letech 2010, 2011 a 2012) vyhodnocena jako jedna z pěti nejlep-

vytvořily advokátní kancelář MT Legal a společnost SEVEn (Středis-

ších advokátních kanceláří v oblasti veřejných zakázek v České

ko pro efektivní využívání energie), s cílem poskytovat komplexní

republice.

a profesionální servis při realizaci projektů EPC – Energetické služby
se smluvně zaručenou úsporou (prostředek k dosažení energetických

Advokátní kancelář MT Legal již několik let udržuje certifikát kva-

a finančních úspor bez nutnosti přímých investic zadavatele).

lity ISO 9001:2008 udělovaný uznávanou certifikační společností
NQA. Předmětem certifikace je „Poskytování právních služeb, po-

Právní specialisté MT Legal pravidelně publikují v odborných médi-

radenství v oblasti veřejného investování a provádění zadávacích

ích a přednáší na vědeckých konferencích a odborných seminářích,

a výběrových řízení“.
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MT Legal získala prestižní ocenění ČEKIA Stability Award za rok
2009, které bylo samostatnou kategorií 16. ročníku žebříčku CZECH

své specializace řadu let intenzivně přednáší a publiku• jev rámci
v odborném tisku.

TOP 100. ČEKIA Stability Award hodnotí stabilitu jednotlivých společností, finanční a nefinanční bonitu firmy.

DAVID DVOŘÁK

ciálním nadačním fondem města Brna „Domovy potřebných“. V rám-

je přímým spoluautorem zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných za• kázkách;
spoluautorem komentáře ke koncesnímu zákonu (C. H. Beck);
• jerovněž
je spoluautorem publikace Zadávání veřejných zakázek
• ve stavebnictví
(2. vydání, Linde);
působil jako člen rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochra• nu hospodářské soutěže pro veřejné zakázky;
v roce 2011 úspěšně ukončil postgraduální studium oboru Pu• blic
Procurement Law and Policy (Právo a koncepce veřejného

ci svých služeb pro bono aktivit poskytuje společnost MT Legal bez-

zadávání) na University of Nottingham ve Velké Británii u pro-

platné právní poradenství pro humanitární organizaci Člověk v tísni.

fesorky Sue Arrowsmith a získal titul Master of Laws (LL.M.);

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
Společnost MT Legal kromě své právní praxe dlouhodobě podporuje vybrané regionální charitativní projekty neziskových organizací
a nadačních fondů. Příkladem je podpora dětí z Jihomoravského kraje, prostřednictvím spolupráce s Nadací Terezy Maxové dětem, nebo
ozdravných rekondičních pobytů pro děti z Ukrajiny pořádaných So-

PARTNEŘI SPOLEČNOSTI

zastupoval Českou republiku v Poradním výboru pro veřejné
• zakázky
Evropské komise a v pracovní skupině pro veřejné zakázky UNCITRAL;

je přímým spoluautorem zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných za-

své specializace řadu let intenzivně přednáší a publiku• jev rámci
v odborném tisku.

rozvoj;

PETR NOVOTNÝ

TOMÁŠ MACHUREK

• kázkách, připraveného ve spolupráci s Ministerstvem pro místní

byl členem týmu, který se podílel na tvorbě zákona č. 137/2006
• zakázkách (ASPI, 2006). Významně se podílel rovněž na zpra- • Sb.,
o veřejných zakázkách, a současně jedním z autorů komje spoluautorem obsáhlého komentáře k zákonu o veřejných

cování Metodiky zadávání veřejných zakázek podle zákona

plexní Metodiky k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách;

kách, vypracované pro Ministerstvo pro místní rozvoj;

je jedním ze zakládajících členů a současně i stávajícím předse-

má široké znalosti v oblasti komunitárního práva veřejných za-

v odborném tisku.

fesorky Sue Arrowsmith a získal titul Master of Laws (LL.M.);

• dou výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky;
• kázek a koncesí včetně tuzemské i evropské soudní judikatury
a rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže;
několik let působil jako člen rozkladové komise předsedy Úřadu
• pro
ochranu hospodářské soutěže pro veřejné zakázky;
v roce 2012 úspěšně ukončil postgraduální studium oboru Pu• blic Procurement Law and Policy (Právo a koncepce veřejného
v rámci své specializace řadu let intenzivně přednáší na nejrůz• nějších
zadávání) na University of Nottingham ve Velké Británii u proseminářích, konferencích a workshopech a publikuje
MILAN ŠEBESTA

let se specializuje na oblast práva veřejného investová• jižní, řadu
zejména ve vazbě na právo ICT, oblast energetiky a čerpání
z fondů EU;

• v rámci své specializace hojně publikuje v odborném tisku.
NABÍZENÉ SLUŽBY
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

náš specializovaný právní tým realizoval pro své klienty v dané
• ných zakázkách, je rovněž spoluautorem Metodiky zadávání • oblasti
již několik stovek zadávacích řízení s celkovou hodnotou
kromě přímého spoluautorství zákona č. 137/2006 Sb., o veřejveřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vypracované pro Ministerstvo pro místní rozvoj a rozsáhlého komentáře k zákonu o veřejných zakázkách;

je spoluautorem obsáhlého komentáře k zákonu o veřejných za• kázkách
(ASPI, 2006);
v roce 2011 úspěšně ukončil postgraduální studium oboru Pu• blic Procurement Law and Policy (Právo a koncepce veřejného
zadávání) na University of Nottingham ve Velké Británii u profesorky Sue Arrowsmith a získal titul Master of Laws (LL.M.);
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v řádech desítek miliard korun;

veřejných zakázek poskytujeme komplexní právní služ• byv oblasti
zahrnující zejména zpracování analýz, posouzení a stanovení
vhodné koncepce řešení daného projektu včetně identifikace
a zhodnocení případných rizik, a to jak z pohledu právního řádu
ČR a evropských předpisů, tak i rozhodovací praxe Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže a Evropského soudního dvora;

poskytujeme rovněž služby spočívající v realizaci a administraci
• zadávacích
řízení včetně přípravy veškeré smluvní dokumenta-

ce, právní audity (due diligence) realizovaných zadávacích říze-

šování kvality ovzduší a snižování emisí Operačního programu

ní, zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské

Životní prostředí 2007-2013.

soutěže či soudem i školicí a metodickou činnost v oblasti veřejných zakázek.
KONCESE, PPP PROJEKTY

oblasti zajišťujeme díky svým dlouhodobým zkušenos• vtemtétozadavatelům
právní podporu v této oblasti v nejširším slova

ENERGETIKA

se na poradenství v oblasti energetických úspor
• specializujeme
a obnovitelných zdrojů energie;
2011 jsme vytvořili se společností SEVEn, o. p. s., strategic• vkourocealianci
pro realizaci projektů EPC (Energetických služeb se

smyslu;

smluvně zaručenou úsporou), směřujících ke zvyšování energetic-

právní podpora v oblasti koncesí a PPP projektů spočívá zejmé-

ké účinnosti, v rámci kterých je klientům poskytováno komplexní

• na ve zpracování koncepcí a analýz vhodných modelů realizace

odborné poradenství ve formě technické i právní podpory.

PPP projektů (včetně koncesních projektů), zpracování koncesní
a veškeré smluvní dokumentace či komplexní realizace vlastního koncesního řízení.
VEŘEJNÁ PODPORA

podpora doplňuje agendu v oblasti veřejného investování;
• veřejná
klientům poskytujeme služby spočívající v poradenské a konzul• tační činnosti z hlediska práva veřejné podpory, návrzích vhod-

PROVOZNÍ SMLOUVY VE VODOHOSPODÁŘSTVÍ

provozních smluv ve vodohospodářství představu• problematika
je specifickou agendu, která se průřezově týká mnoha odvětví;
podstatou námi poskytovaných služeb jsou úpravy existujících
• smluv,
jakož i zpracování nových provozních smluv mezi vlastníky vodohospodářské infrastruktury (obce, municipální společnosti) a provozovateli této infrastruktury tak, aby smlouvy

ných řešení včetně přípravy smluvní dokumentace dle pravidel

splňovaly zejména požadavky tzv. nejlepší mezinárodní praxe.

EU; jsme současně schopni zastoupit klienta při jednáních a ří-

To je jedna ze zásadních podmínek pro čerpání finančních

zeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či Evrop-

prostředků na obnovu této infrastruktury z Fondu soudržnosti

skou komisí.

a Operačního programu Životní prostředí;

• a technickými poradci a díky tomu nabízíme v odvětví vodohosv této oblasti spolupracujeme s osvědčenými ekonomickými

IT/ICT

tuto specifickou oblast disponujeme týmem zkušených
• pro
odborníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti v dané
oblasti;

podářství komplexní služby.
KORPORÁTNÍ A ZÁVAZKOVÉ PRÁVO

poradenství v dané oblasti zahrnuje veškeré záležitosti
• právní problematiky pořizování SW a HW, stejně tak i správa • právní
týkající se korporátního práva, od zvolení vhodného typu sposoučástí právních služeb v dané oblasti je komplexní řešení

a údržba rozsáhlých počítačových sítí, implementace SW apli-

lečnosti a jejího založení přes komplexní správu korporátních

kací, výstavba a provoz datových center, kompletní či částečný

záležitostí až po likvidaci obchodních společností;

(např. pracovně-právních, ochrany práv duševního vlastnictví

v záležitostech závazkového práva jde o komplexní poradenství
• při
tuzemských i mezinárodních transakcích, a to od navržení

se zaměřením na právo autorské apod.), právní poradenství

optimální smluvní struktury, vyjednávání a přípravu smluvní

v oblasti ochrany osobních údajů či právní služby spojené s pro-

dokumentace, až po asistenci při zajišťování plnění povinností

vozem datových schránek.

smluvních stran.

outsourcing ICT se zohledněním ostatních právních aspektů

FONDY EVROPSKÉ UNIE

FÚZE A AKVIZICE (M&A)

právní služby zahrnují analýzy, due diligence, realizaci a kom• jsme schopni nabídnout komplexní servis pro zájemce a žadate- • pletní
administraci celé akviziční transakce, poradenství při
díky úzké spolupráci s osvědčenými externími spolupracovníky
le o finanční prostředky ze strukturálních fondů EU;

strukturování a realizaci transakcí finančního a investičního

v dané oblasti jde o služby v podobě předběžné konzultace

charakteru (přeměny společností, převody majetkových účastí,

• ohledně možnosti získání dotace, zpracování a administraci

žádosti a realizaci navazujících kroků souvisejících s vlastní realizací projektu (např. realizaci zadávacího či koncesního
řízení);

nacházejí uplatnění například při administra• cinašeřadyspecializace
zadávacích řízení vztahujících se k Prioritní ose 2 – Zlep-

převody podniku či jeho části apod.), a to včetně vyhledávání
a výběru vhodných subjektů;

úzce spolupracujeme s ekonomickými, účetními a daňovými
• experty;
cílem v těchto projektech je efektivně realizovat transakci
• naším
za podmínek, které budou pro klienta co nejvýhodnější.
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DALŠÍ OBLASTI POSKYTOVANÝCH PRÁVNÍCH SLUŽEB

kromě výše uvedených specializovaných oblastí práva nabízí• me
právní služby rovněž v oblastech obchodního a občanského práva v širším slova smyslu, pracovního práva, stavebního
práva, stejně tak i v oblastech energetiky, lesnictví a zdravotnictví.

REFERENCE
Mezi klienty MT Legal patří, kromě jiných, např.:
financí
• Ministerstvo
Ministerstvo vnitra
• Ministerstvo pro místní rozvoj
• Ministerstvo práce a sociálních věcí
• Český statistický úřad
• Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
• Státní tiskárna cenin
• Moravskoslezský kraj
• Liberecký kraj
• Hlavní město Praha
• Statutární město Brno
• Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
• Severočeská vodárenská společnost
• Pražská energetika
• Pražská teplárenská
• CESNET
• MOTT MACDONALD Praha
• Technické sítě Brno
• EP Trading (dříve United Energy Trading)
• Johnson & Johnson
• Swietelsky stavební
•

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
ADRESA:

URL:
E-MAIL:
TELEFON:
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Karoliny Světlé 25
Praha 1
110 00
www.mt-legal.com
info@mt-legal.com
222 866 555

Brno – Jakubská 1
602 00 Brno
Tel: 542 210 351
Ostrava – Bukovanského 30
710 00 Ostrava
Tel: 596 629 503

Noerr
Byli jsme první mezinárodní advokátní kanceláří, která pouhých šest

OCENĚNÍ:

měsíců po pádu berlínské zdi otevřela svou pobočku v Praze. Dnes se
řadíme k největším advokátním kancelářím v České republice. Kromě
klientsky orientovaného servisu a cenové efektivity se naše pražská
kancelář zaměřuje na poskytování integrovaného právního, daňového a účetního poradenství. Práce našich 21 advokátů a advokátních
koncipientů je obohacena o know-how pěti daňových specialistů.

OBLASTI SPECIALIZACE:
právo
• Obchodní
Fúze & akvizice
• Bankovnictví & financování
• Právo cenných papírů
• Právo nemovitostí
• Soutěžní & Kartelové právo
• Sporná agenda
• Restrukturalizace & Insolvence
• IP, IT & Média
• Pracovní právo
• Právo životního prostředí
• Daňové právo
•

UMÍSTĚNÍ V ŽEBŘÍČCÍCH PRÁVNÍCH
PUBLIKACÍ

Barbara Kusak
Managing Partner
M&A
Obchodní právo
Barbara Kusak je zkušeným odborníkem
v otázkách fúzí a akvizic a korporátního
financování. Klientům poskytuje již více
než 12 let komplexní poradenství při realizaci jejich investičních
a desinvestičních záměrů v České republice, střední a východní
Evropě. Podílela se na řadě M&A transakcí, financování projektů
a zastřešovala a prováděla řadu právních due diligence. Její další
specializací je české a evropské soutěžní právo, včetně kontroly kon-

Nezávislé právní publikace jako Chambers, Legal 500 a Practical

centrace podniků a řízení pro zneužití postavení na trhu, kontrola

Law Company doporučují pražskou pobočku zejména pro poraden-

spojení soutěžitelů a compliance školení na téma plnění právních

ství v oblasti práva obchodních společností včetně fúzí a akvizic, sou-

předpisů v oblasti soutěžního práva.

těžního práva a práva daňového. Uznání si získalo rovněž naše poradenství v oblasti právních vztahů k nemovitostem, práva bankovního

Nezávislé instituce hodnotící advokáty, Chambers a Legal 500,

a zastupování klientů ve sporech. Noerr je přední evropská advokátní

o paní Kusak hovoří jako o jednom ze špičkových advokátů v Čes-

kancelář – s více než 450 odbornými pracovníky, pěti kancelářemi

ké republice v oblasti fúzí a akvizic a soutěžního práva. Who‘s Who

v Německu, sedmi ve východní a střední Evropě, jednou kanceláří

Legal 2011 ji uvádí jako jediného odborníka na franchising v České

v Londýně, jednou v Alicante a se zastoupením v New Yorku.

republice.
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Philip Smitka

Poskytuje též služby bankám a vypůjčovatelům v otázkách syndi-

Local Partner

kovaných úvěrů a projektového financování. Poskytl též poradenství mnoha společnostem v oblasti strukturalizace a dokumenta-

Sporná agenda

ce akvizic a mezinárodního syndikovaného financování.

Obchodní právo
JUDr. Halka Pavlíková
Advokátka

Philip Smitka je vedoucí týmu pro spornou agendu v pražské kanceláři a zastu-

Přeměny obchodních společností

puje mandanty v mezinárodních arbitrá-

Franchising

žích a investičních sporech.
Poskytuje poradenské služby zahraničním investorům v otázkách obchodního a korporátního práva při jejich investičních

JUDr. Pavlíková se primárně zaměřuje na

záměrech, jakož i českým mandantům při jejich mezinárodních

právo obchodních společností, zejména
na provádění fúzí a akvizic. Cenné zkuše-

aktivitách.
V rámci své činnosti doprovázel četné přeshraniční fúze a akvi-

nosti v této oblasti získala při realizaci řady projektů transformací

zice, restrukturalizace a projekty outsourcing. Jedním z hlavních

a restrukturalizací společností a koncernů, mj. v sektoru develo-

klíčových bodů jeho činnosti je právo na ochranu investic.

perství a stavebnictví. Dále se zabývá závazkovým právem a poskytuje podporu klientům při smírném či soudním (rozhodčím)

Ing. Dita Šulcová, LL.M.

řešení možných sporů. Dalším těžištěm její práce je poradenství

Local Partner

v oblasti franchisingu, přičemž od ledna 2011 je členem správní
rady České asociace franchisingu.

Daňové právo
Dita Šulcová se specializuje na mezinárodní zdanění právnických i fyzických
osob a daňové plánování transakcí v oblasti fúzí a akvizic. Má rozsáhlé zkušenosti z daňového strukturování projektů v oblasti M&A, private
equity, nemovitostí, financování a produktů kapitálového trhu.
Poskytuje daňové poradenství mezinárodním i českým klientům
více než 16 let. V kanceláři Noerr je zodpovědná za vedení daňového oddělení.
JUDr. Pavel Široký
Advokát
Nemovitostní právo
Bankovnictví a financování
Pavel Široký je renomovaný advokát specializující se na právo nemovitostí, se
zvláštním zaměřením na jejich development a financování. Poskytoval poradenské služby celé řadě de-

Noerr s.r.o.

veloperských společností při přípravě a budování nákupních i ad-

ADRESA:

ministrativních center, komerčních budov a průmyslových parků.
Jeho další specializací je právo obchodních společnostní, v němž
využívá svých mnohaletých zkušeností v oblasti akvizic majetku
a podílů ve společnostech a prověrek právního stavu společností
(due diligence).
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URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Na Poříčí 1079/3a
Praha 1
110 00
www.noerr.com
info@noerr.com
233 112111

•

PETERKA & PARTNERS
PETERKA & PARTNERS je nezávislá advokátní kancelář speciali-

veškerých právních operací, outsorsování právního oddělení, opti-

zovaná na obchodní právo působící v regionu střední a východní

malizace korporátních struktur, řešení otázek compliance, vymáhá-

Evropy.

ní pohledávek, zahraničního obchodu a cel atd.

Prostřednictvím stoprocentně vlastněných poboček je přímo pří-

PETERKA & PARTNERS VYBRANÍ
KLIENTI:

tomná v osmi zemích regionu (v České republice, na Slovensku,
v Polsku, Bulharsku, Rumunsku, Rusku, Bělorusku a na Ukrajině).
Disponuje bohatými zkušenostmi s koordinací právních služeb

AAA Auto; Aéroports de Paris; Alcatel-Lucent; Alma Consulting

v ostatních zemích regionu (včetně Maďarska, Slovinska, Chorvat-

Group; Alta; Astra Zeneca; Atlas Copco; Austria Hotels; Axis Re Eu-

ska, Srbsko, Bosny a Hercegoviny, Turecka, Kazachstánu, zemí na

rope; Barum Continental; Bigadan; Boiron; Bouygues Travaux Pub-

Kavkaze a další). Je tak schopna komplexně pokrýt požadavky kli-

lics; Campari; Cegelec; Le Creuset; Decathlon; Descours & Cabaud;

entů, kteří požadují regionální právní servis “na klíč“ a nabídnout

Deceuninck; EGAP; Filcon; Fromageries Bel; Gaz de France; Gefco;

vysokou přidanou hodnotu zejména klientům z řad společností ex-

Genscape International; Gergonne Industrie; Giraud; GND; Icopal;

pandujících do zahraničí, exportérům a domácím i nadnárodním

ING Bank; Inreco; Ipsos; ISTA; Iveco; Johnson & Johnson; Konica

společnostem operujícím ve více zemích regionu.

Minolta; Kredia; Krka; Lisi Automotive; LVMH; Major Auto Trans;
Manpower; Metalogix; Metrostav; Mylan; NovoNordisk; NVIA; OHL

Advokátní kancelář PETERKA & PARTNERS je integrovaná firma

Group; Oney (Group Auchan); L´Oréal; Pentax (Group Hoya); Piezo

s jednotným managementem a jednotnými vnitřními procesy a sys-

Kinetics (The Crest Group); Plaan & Premier Power; PSA Peugeot

témem hodnot. Díky tomu je klientům ve všech pobočkách zajištěna

Citroën; Poclain Hydraulics; Raiffeissenbank a.s.; Regus; Renault;

stejná úroveň poskytnutých služeb s důrazem na časovou a finanč-

Rusatom Overseas; Sakurai Graphic Systems; Samlerhuset; Samso-

ní efektivitu.

nite; Sanef; Sappi; SCA; Sephora; Semecs; Senoble; Shell Adria; Sia
Jysk; Skanska; Sogeprom; Solvay; Swiss Re; Škoda Transportation;

PETERKA & PARTNERS nabízí služby v následujících oblastech

Tetra Pak; Time Technoplast; Umicore; Unico Logistic; UniCredit

práva: Kapitálové trhy, bankovnictví a finance; Právo společností;

Bank; UNIQA poisťovňa a.s.; Veolia; Vinci Construction Grands Pro-

Fúze a akvizice; Evropské právo a právo hospodářské soutěže; Insol-

jets; Volksbank; Vossloh Schwabe Deutschland (Group Panasonic);

vence a restrukturalizace; Duševní vlastnictví a nové technologie;

Walmark; Zeeko.

Pracovní právo; Soudní a rozhodčí řízení; Veřejné zakázky, PPP a evropské fondy; Nemovitosti, stavební právo a development; Daňové

Advokátní kancelář PETERKA & PARTNERS si svým důrazem na

poradenství a daňové spory; Trestní právo; Rodinné právo. Kancelář

kvalitu služeb a klientského servisu opakovaně získala uznání a do-

disponuje ojedinělým know -how v oblasti francouzského práva.

poručení v prestižních publikacích o trhu právních služeb Legal500
EMEA, Chambers Global, Chambers Europe, IFLR1000 a PLC Which

Klientům, jejichž obchodní zájmy se týkají několika jurisdikcí, nabízí

Lawyer?. Kancelář je pravidelně doporučena v několika jurisdikcích

kancelář komplexní regionální servis, včetně možnosti koordinace

a v řadě oblastí práva.
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CO O NÁS ŘÍKAJÍ NAŠI KLIENTI:

PETERKA & PARTNERS poskytuje právní poradenství společnosti Charita ČR, která je součástí římskokatolické církve a největším

Legal500 EMEA, 2013 edition

• ce, and quality’.
• “Peterka & Partners is valued for its ‘solution-oriented approach’”

“Peterka & Partners is known for its ‘responsiveness, competen-

Chambers Europe, edice pro rok 2012

• really willing to work on a relationship and work with a client.”

“The lawyers are very commercial and straightforward; they are

nevládním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v České
republice, ve věci zahraničních zdravotních a sociálních programů.
PETERKA & PARTNERS poskytuje právní poradenství české pobočce mezinárodní lékařské humanitární organizace Lékaři bez
hranic - Médecins Sans Frontieres
při jejích projektech v České re´
publice a v zahraničí.

•

Chambers Europe, edice pro rok 2011

& Partners is praised by clients for its ability to “foresee
• Peterka
problems and tailor the advice to suit our company.”
know our business well and they offer advice even before
• „They
we know we need it – they know what works,“ said a client.

Chambers Global, edice pro rok 2010:

of the team are very efficient. They are able to ad• “Members
dress specific goals while keeping the big picture in mind and
strategically working towards a goal.”

• is outstanding: „It is practical and helpful, which really makes

Clients say the team‘s advice is to the point and its client support
a difference in this market.“

Chambers global, edice pro rok 2009:

Clients commend this growing firm for its “hard work, high le• vel
of responsiveness and proactive and flexible approach.” The
main contact here is Ondrej Peterka, who “combines an insightful legal mind with good business nous.”

PRO BONO
Advokátní kancelář PETERKA & PARTNERS dlouhodobě podporuje formou poskytnutí právních služeb bezplatně či za sníženou odměnu, řadu charitativních, společensky významných a kulturních
projektů.
PETERKA & PARTNERS je partnerem projektu Lidice - Rozeznění,
který vznikl u příležitosti letošního 70. výročí lidické tragédie. Základem projektu je vytvoření interaktivního audiodramatu, které
zobrazuje běžný život obyvatel Lidic před vyhlazením v roce 1942
za 2. světové války.

Peterka & Partners v.o.s. advokátní kancelář
ADRESA:

PETERKA & PARTNERS je dlouholetým partnerem charitativních
aukcí fotografií Reuters, „Šance pro děti”, jejichž výtěžek je věnován
dětem z dětských domovů.

124 I EPRAVO.CZ I www.epravo.cz

URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Karlovo náměstí 671/24
Praha 1
110 00
www.peterkapartners.com
office@peterkapartners.cz
246 085 300

Pierstone
Advokátní kancelář Pierstone se zaměřuje na komplexní transakce

na univerzitě v belgickém Leuvenu. Jako přednášející je často zván

a spory v oblasti technologií, médií a telekomunikací (TMT). Je častou

na mezinárodní konference.

volbou nadnárodních korporací, investičních fondů a mezinárodních

Lenka Suchánková má rozsáhlé zkušenosti v oblasti práva dušev-

organizací. Již od svého založení v roce 2004 se Pierstone těší pověsti

ního vlastnictví, práva IT včetně outsourcingu a cloud computingu,

nejprestižnější technologické advokátní kanceláře v regionu střední

nových médií, ochrany osobních údajů včetně globálních transferů

a východní Evropy. Mezi klienty pražské kanceláře Pierstone se řadí

dat, ochrany soukromí, pracovního práva a zaměstnanosti. V uply-

přední společnosti z oboru telekomunikací (Alcatel, British Telecom,

nulých letech poskytovala právní poradenství společnostem z ob-

GTS Novera, Orange, Skype, Tele2, TeliaSonera, T-Mobile, Vodafone,

lasti IT a médií, finančním institucím, účastnila se strategických

Volný), informačních technologií (Apple, AVG, DHL Information Sys-

transakcí a radila při mnoha licenčních obchodech světových soft-

tems, Microsoft) a médií (Disney, MTV Adria, Turner Broadcasting).

warových společností. Je expertkou na ochranu osobních údajů,

Sdružení Pierstone má centrálu v Praze a kanceláře v Bruselu, Lon-

cloud computing a informační bezpečnost. Jako právnička praco-

dýně a Moskvě.

vala v Londýně a Vancouveru, vzdělání získala v Praze, Cardiffu
a Britské Kolumbii. Publikovala články na téma kyberkriminality

OBLASTI SPECIALIZACE

• soutěžní právo a právo EU
• regulace v oblasti telekomunikací
• média
•
právo IT a technologií

VEDOUCÍ PARTNEŘI

• veřejné zakázky
• obchodní právo
• fúze a akvizice
• řešení sporů
•
outsourcing

a dalších otázek práva IT, přednáší na konferencích.
Iva Zothová se specializuje na fúze a akvizice, korporátní a obchodní právo. V posledních 14 letech poskytovala právní poradenství investorům z EU i USA při mnoha významných transakcích v regionu
střední a východní Evropy, a to včetně privatizací telekomunikačních
a energetických gigantů, dále při akvizicích, akvizičním financování,
restrukturalizacích nebo zakládání joint ventures. Je uznávanou ex-

Jana Pattynová patří mezi nejlepší odborníky v oblasti práva IT a te-

pertkou a spoluautorkou publikace Kluwer‘s M&A Handbook: «Cor-

lekomunikací ve střední a východní Evropě. Během posledních 13 let

porate Acquisitions and Mergers, the Czech Republic».

pracovala na některých z největších IT a telekomunikačních transakcích v regionu. Její široké zkušenosti zahrnují poradenství nadnárodním IT společnostem, hlavním operátorům mobilních a pevných
sítí v regionu i vládním institucím. V uplynulém roce se podílela například na přípravě multimiliardové aukce na mobilní frekvence 4.
generace v České republice. Nezávislá hodnocení právních expertů
dlouhodobě uvádějí Janu Pattynovou jako předního odborníka na oblast práva technologií, médií a telekomunikací.
Tomas Schollaert je řazen mezi přední právníky v regionu se specializací na oblast technologií. Za posledních 10 let poskytl právní poradenství klientům z 20 zemí střední a východní Evropy při
významných transakcích a v případech zahrnujících oblast regulace, hospodářské soutěže či řešení sporů. Úspěšně se podílel na
prvních případech v oblasti evropského soutěžního práva a veřej-

OCENĚNÍ ZA UPLYNULÝ ROK
DealMakers – 2011 – Global Leading Firms ‚Top Tier Rankings‘
• The
ICFM 2011 END OF YEAR COUNTRY AWARDS REMINDER
• World Annual Jurisdiction Awards 2011 Winner
• 2011 TMT Law Firm of the Year in Czech Republic
• InterContinental Finance Magazine Law Award 2011
• Legal 500 (2011) Tier 1 TMT
• Chambers (2011) Band 1 TMT
• Which lawyer: Highly recommended in TMT
•
•

Pierstone
ADRESA:

ných podpor v nových členských státech EU. Tomas působil jako
právník v Bruselu, Praze, Londýně a Varšavě. Je členem Bruselské
advokátní komory, České advokátní komory a Bruselské asociace
pro soutěžní právo. Soutěžní právo a právo telekomunikací vyučoval

URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Na Příkopě 392/9
Praha 1
110 00
www.pierstone.com
lenka.suchankova@pierstone.com
777 698 828
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PPS ADVOKÁTI
Advokátní kancelář Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři s.r.o.

sektoru, právní služby v trestním právu. Velmi rozsáhlou je také

působí na trhu právních služeb od roku 2002, původně jako sdružení

sporná agenda, která zahrnuje velké množství soudních sporů a roz-

advokátů, od roku 2008 jako společnost s ručením omezeným vyu-

hodčích řízení. Široká diverzifikace klientely přináší PPS stabilitu

žívající obchodního označení PPS ADVOKÁTI. V loňském roce tak

i v horších obdobích v sektoru právních služeb.

oslavila 10leté výročí své činnosti.
Potěšujícím výsledkem naší činnosti je stálý narůst klientely, která
PPS ADVOKÁTI poskytuje právní služby v rámci celé České repub-

získává důvěru v naše služby. S kontinuálním nárůstem klientely

liky, zejména na území Královéhradeckého kraje, Pardubického

souvisí i zvyšující se počet právníků, kterých v PPS ADVOKÁTI

kraje, Středočeského kraje a Hlavního města Prahy. Prostřednictvím členství v mezinárodní asociaci AEA (The European Association of Attorneys) a spolupráce s vybranými kancelářemi na území
Slovenska, Polska, Rumunska, Bulharska, Rakouska jsme schopni
zajistit právní pomoc i v mezinárodních právních vztazích. Komunikujeme v jazyce českém, anglickém, německém, ruském a francouzském.
Spokojenost a důvěra našich klientů je prioritou. Preferujeme
dlouhodobou spolupráci a nabízíme propracovaná, odborně odůvodněná, komplexní, přitom maximálně přehledná a hospodárná
právní řešení za velmi zajímavé ceny. Samozřejmostí je otevřené,
pravidelné a podrobné informování klienta a naprostá časově neomezená ochrana klientem sdělených údajů. V případě potřeby
externě spolupracujeme s vybranými notáři, soudními znalci,
exekutory, auditory, daňovými a účetními poradci, oprávněnými
překladateli, realitními kancelářemi a organizátory veřejných
dražeb.
Naší vizí je vybudování stabilního, dostatečně silného a jednoznačně identifikovatelného podniku, jehož dobrá pověst a jméno budou
zárukami kvalitních služeb pro náročné klienty.
PPS ADVOKÁTI poskytuje komplexní právní servis všem svým klientům. Zejména však poskytuje právní služby v oblasti práva veřejných zakázek, právní služby týkající se nebankovního finančního
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v současné době působí celkem 26. PPS ADVOKÁTI tak lze zařadit

ných prací činí asi 250 000 000 Kč. Jedná se významem a historic-

mezi největší regionální advokátní kanceláře v ČR.

kou hodnotou objektu o rozsáhlou právní pomoc při obnově národní
kulturní památky značně poškozené zanedbáním údržby za minu-

V roce 2012 získala v anketě „Právnická firma roku 2012“ PPS pres-

lého režimu včetně jednání se stavebním úřadem, přípravy a revize

tižní ocenění „Velmi doporučovaná kancelář“, a to v kategorii Práv-

smluv o dílo, pomoci při řešení sousedských vztahů a porady ve

nická firma roku pro regionální kancelář.

vztahu k archeologickému výzkumu lokality.

NĚKTERÉ Z NAŠICH VÝZNAMNĚJŠÍCH
TRANSAKCÍ ZASAHUJÍCÍCH DO ROKU
2012:

Trestní právo

Veřejné zakázky

zadavatelský servis pro klienta při zadávání nadlimitní
• Plný
veřejné zakázky na dostavbu a vybavení Sportovně-relaxač-

obviněných v několika věcech, kde jsou klienti stíhání
• Obhajoba
pro zločiny Podvod s uplatněnou škodou přesahující 10 mil. Kč.
Zastupování poškozených v trestním řízení s uplatněnou ško• dou
přesahující 19 mil. Kč.
Právo informačních technologií

ního hotelu.

Příprava smluvní dokumentace a jednání o dodání Integrovaného

Podpora klienta v rámci zadávacího řízení týkajícího se veřej-

informačního systému (ERP) pro jednu z největších společností

• ných zakázek na služby v oblasti sociálních služeb.
klienta v rámci zadávacího řízení týkajícího se veřejné
• Podpora
zakázky na služby v oblasti životního prostředí.

v ČR zabývajících se nakládáním s odpady. Smluvní dokumentace
řeší dodání licencí, implementaci a následný roll–out nového informačního systému podporujícího veškeré podnikové procesy klienta
ze skupiny společností zabývajících se komplexním nakládáním

Developerské a nemovitostní projekty

s odpady, jehož složitost a jedinečnost spočívala zejména v imple-

Komplexní právní servis v souvislosti s revitalizací významné ná-

mentaci speciálního řešení pro daný obor a v jeho rámci množství

rodní kulturní památky v Praze. Předpokládaná hodnota provádě-

různorodých činností, jakož i v rozsahu roll–outu systému na mnoho
provozoven na území ČR.

•

Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři
ADRESA:

URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Velké náměstí 135/19
Hradec Králové
500 03
www.ppsadvokati.cz
pps@ppsadvokati.cz
495 512 831-2
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PRK Partners
Praha / Bratislava / Budapešť / Ostrava
Advokátní kancelář PRK Partners (dříve Procházka Randl Kubr) patří
mezi nejlepší a největší právní firmy v regionu střední Evropy. Byla
založena v roce 1993 v České republice jako nezávislá advokátní
kancelář. Svým klientům z řad vedoucích lokálních i mezinárodních
firem poskytuje komplexní právní servis, prostřednictvím specia-

rozsáhlé zkušenosti v právním poradenství pro nadnárodní,
• mezinárodní
i domácí klientelu, k níž patří společnosti StarBev,
Sberbank, Rabobank a další významné bankovní instituce, veřejnoprávní korporace, individuální investoři a podnikatelé

• štině, angličtině, maďarštině, němčině, francouzštině, italštině
právní služby poskytujeme v osmi jazycích: v češtině, slovena ruštině

ve třech zemích (Česká republika, Slovensko, Maďarsko), na čtyřech

• práva, fúzí a akvizic, bankovnictví a financí, kapitálových trhů,

firemních pracovištích v Praze, Bratislavě, Budapešti a Ostravě. Mezi

nemovitostí, řešení sporů a insolvencí, pracovního práva, práva

její nedávné úspěchy patří zejména ocenění „Nejlepší středoevrop-

duševního vlastnictví, veřejných zakázek a nového soukromého

ská právnická firma roku 2012“ udělované prestižním anglickým ča-

práva v České republice

lizovaných týmů více než 100 právníků a řady daňových expertů,

mimořádně silná praxe v oblasti všeobecného korporačního

sopisem The Lawyer, ocenění za „Nejlepší klientský servis v ČR“ od
britské organizace Chambers a ocenění „Právnická firma roku 2012
v oboru právo obchodních společností“ udělované pod záštitou České advokátní komory. Uvedená ocenění reflektují výjimečné postavení PRK Partners na trhu, které stvrzuje také aktivní účast kanceláře na největším obchodu roku 2012 s účastí české firmy, jímž bylo
převzetí skupiny StarBrev včetně Staropramenu za 67 miliard Kč.
Díky úzké spolupráci s Lex Mundi, nejuznávanějším světovém řetězci právních firem, a řadou špičkových zahraničních/mezinárodních
právních firem doprovází PRK Partners své klienty na jejich cestě za
obchodem po celém světě.

NEDÁVNÁ OCENĚNÍ
Partners získala titul „nejlepší středoevropská právnická
• PRK
firma roku 2012“ podle prestižního britského časopisu „The Lawyer“

PRK Partners získala cenu Nejlepší česká kancelář v kategorii
• klientský
servis v rámci prestižní soutěže The Chambers Europe
Awards for Excellence 2012

• prestižní soutěže The Chambers Europe Awards for Excellen-

PRK Partners získala cenu Národní právní firma roku v rámci
ce 2010 a stala se tak nejlépe hodnocenou advokátní kanceláří
v České republice

NABÍZÍME
tým více než 100 právních poradců v našich kancelářích
• silný
v Praze, Ostravě, Bratislavě a Budapešti
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• firma roku 2012 v oboru „Právo obchodních společností“
Partners získala titul „Právnická firma roku 2011 pro domá• PRK
cí kancelář“
PRK Partners se stala v roce 2012 vítězem soutěže Právnická

Partners se stala v roce 2011 již počtvrté v řadě vítězem
• PRK
soutěže Právnická firma roku v kategorii „Bankovnictví a finance“

• roku v kategorii „Pracovní právo“

ČLENSTVÍ VE VÝZNAMNÝCH
MEZINÁRODNÍCH A LOKÁLNÍCH
ASOCIACÍCH

PRK Partners získala v roce 2011 podruhé titul Právnická firma
PRK Partners je mimo jiné členem Lex Mundi, Loan Market Association, Cellia Aliance, IsFIN, AFI a dalších.

PRK PARTNERS – EXLUZIVNÍ PORADCE
V OBLASTI NOVÉHO SOUKROMÉHO
PRÁVA

Lex Mundi
V roce 2001 se PRK Partners stala výhradním členem Lex Mundi za Českou

Vedoucí středoevropská advokátní kancelář PRK Partners (dříve

republiku. Lex Mundi je přední asociací

Procházka Randl Kubr) intenzivně asistuje firmám a dalším organi-

významných nezávislých advokátních

zacím v ČR se vzděláváním v oblasti nového občanského zákoníku

kanceláří – v roce 2010 byla Lex Mundi britským časopisem The

a zákona o obchodních korporacích a implementaci nových zákonů

Lawyer vyhodnocena jako nejlepší mezinárodní řetězec advokát-

do podnikové praxe.

ních kanceláří na světě (The Law Firm Network of the Year Award
v rámci udílení cen The Lawyer European Awards 2010). Členství

PRK Partners nabízí svým klientům obecné právní konzultace a růz-

v této asociaci je nabízeno pouze firmám, které prokázaly trvale

né formy vzdělávacích programů, odborné posudky a autorský vý-

nejvyšší profesionální úroveň svých služeb a právního poradenství.

klad zákonů, úpravu smluvní i jiné dokumentace či revize dokumen-

Lex Mundi se specializovanými skupinami a regionálními vedlejší-

tace a firemních procesů.

mi asociacemi umožňuje PRK Partners přístup k odborným znalostem více než 21 000 právních zástupců ve 160 členských firmách

V TÝMU PRK PARTNERS NALEZNETE:

• koníku a člena Legislativní rady vlády ČR.
JUDr. Bohumila Havla, Ph.D., hlavního autora návrhu záko• Doc.
na o obchodních korporacích a nového insolvenčního zákona,

Prof. JUDr. Karla Eliáše, hlavního autora nového občanského zá-

více než 100 zemí. Lex Mundi podporuje profesionální komunikaci
a výměnu informací mezi svými členy, kteří tak mohou lépe uspokojovat potřeby jednotlivých klientů. Jsme rádi, že námi poskytované
profesionální poradenství přispívá k udržení vysokého standardu
služeb Lex Mundi.

spoluautora nového občanského zákoníku a člena Legislativní

The Loan Market Association

rady vlády ČR.

PRK Partners byla přijata jako první zástupce České republiky za

JUDr. Petra Bezoušku, Ph.D., člena týmu prof Eliáše, významné-

člena Loan Market Association (LMA). LMA byla založena v prosin-

• ho odborníka v oblasti pracovního a občanského práva, práv-

ci roku 1996 s cílem podpořit vývoj na sekundárním úvěrovém trhu

ního poradce předsedy vlády Petra Nečase a člena Legislativní

v Evropě. Hlavním cílem bylo přinést větší transparentnost, efek-

rady vlády ČR.

tivitu a likviditu na v té době rozvíjející se sekundární trh, a to zavedením doporučených forem dokumentace a ustavením řádných,

Tito klíčoví členové našeho týmu a významní čeští právní teoretici

obecně uznávaných tržních postupů.

úzce spolupracují s partnery a dalšími odborníky z PRK Partners,
kteří jejich akademické a legislativní zkušenosti obohacují zkuše-

IsFIN

nostmi z praxe. PRK Partners tak nabízí bezkonkurenční možnost

V listopadu roku 2012 se PRK Partners stala prvním českým členem

seznámit se s připravovanými změnami jak z pohledu teoretického,

asociace IsFIN (Islamic Finance Lawyers), která sdružuje elitní

tak i z pohledu praktického.

právnické firmy se zaměřením na bankovnictví a financování projektů. Členské kanceláře mají znalosti financování i podle islám-

PRK Partners považuje nové soukromé právo za významný krok

ských pravidel.

České republiky správným směrem.

Marek Procházka LL.M., partner PRK Partners, k tomu uvádí: „Jsme
velice rádi, že jsme se stali členy IsFin, asociace, kterou vnímáme

Jsme přesvědčeni, že posune vpřed nejen právní, ale také pod-

jako významný network. Potvrzuje to postavení PRK Partners v ob-

nikatelské prostředí. Proto považujeme za svou povinnost a vý-

lasti bankovního a finančního práva, jako reprezentativní členové

sadu spoluvytvářet zdravé podnikatelské prostředí v České re-

jsme byli uznáni i ostatními kancelářemi. Uvědomujeme si, že islám-

publice.

ské projekty nejsou v Evropě zcela běžné, ale považujeme jejich znalost za nutný doplněk v denní ekonomice a finančním průmyslu.“
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AFI

byl největší obchod roku 2012 s účastí české firmy, nebo poskytová-

V roce 2012 byla advokátní kancelář PRK Partners přijata do Sdru-

ní právní pomoci v rámci procesu akvizice společnosti Volksbank

žení pro zahraniční investice (AFI). To reprezentuje skupinu reno-

do Sberbank group.

movaných českých společností, které podporují vstup zahraničních
investorů do České republiky a poskytují širokou škálu profesionál-

Již 20 let stojí naši odborníci v čele právní transformace regionu

ních služeb zahraničním investorům přicházejícím na český trh.

střední a východní Evropy.

PRK Partners se dlouhodobě přičiňuje o hladký průběh vstupu zahraničních investorů na český trh, usnadňuje jim orientaci v českém právním systému a spolupracuje na největších mezinárodních
transakcích na českém trhu.

Více informací o našich odbornících:

Jsou doporučovaní uznávanými ratingovými publikacemi jako
• právní
experti (Chambers and Partners, Legal 500, Legal Experts, Who’s Who Legal, atp.).

Celia Alliance
V roce 2012 se PRK Partners stala členem Celia Alliance, která sdružuje nezávislé právní kanceláře a poskytovatele profesionálních
služeb s cílem pomoci jejich mezinárodním obchodním aktivitám.
Jedinečnost aliance Celia je v propojení předních expertů na právní
a daňové služby.

PRO BONO: PRÁVNÍ SERVIS NADACI
TEREZY MAXOVÉ A DALŠÍ AKTIVITY

• vokátních kancelářích.
Většina partnerů a spolupracujících advokátů získala diplom
• nebo
postgraduální titul na renomovaných právnických fakul-

Naši partneři získali zkušenosti v předních mezinárodních ad-

tách v USA, Británii, Švýcarsku a dalších zemích.

• tů vykonávali právní praxi v USA, Kanadě nebo západní Evropě.
z našich právních expertů se v rámci výkonu vedoucích
• Někteří
legislativních, justičních nebo regulatorních funkcí aktivně poPřed nástupem do naší kanceláře mnozí z našich právních exper-

díleli na utváření právního systému svých jurisdikcí.

V PRK Partners jsme si vědomi naší odpovědnosti vůči společnosti,
ve které žijeme a podnikáme. V rámci naší firemní strategie uplat-

• ležitých jazyků (ruština, němčina, francouzština a další).

Naši partneři jsou rodilými mluvčími všech v našem regionu dů-

ňujeme trojrozměrný přístup se zaměřením na obecně prospěšnou
činnost, charitativní dary a sponzorství.

OBLASTI PRAXE

Vedle poskytování bezplatné právní pomoci přispívá PRK Partners

Díky kolektivnímu sdílení zkušenosti našich právních expertů jsme

na realizaci mnoha dobročinných projektů finančními dary. Každý

schopni řešit jakékoli právní problémy spojené s vaším osobním či

rok podporujeme dětské charitativní projekty, výcvik asistenčních

firemním podnikáním, a to vždy s nejvyšší odborností.

a slepeckých psů, činnost neziskových vydavatelství či nadací, které podporují a napomáhají rozvoji investigativní žurnalistiky.

PRK Partners má rozsáhlé praktické zkušenosti s poskytováním
komplexního poradenství v širokém spektru oblastí, od zahájení

Mezi významné charitativní organizace, které dlouhodobě pod-

podnikatelské činnosti, financování projektů a development nemo-

porujeme, patří Nadace Terezy Maxové dětem. PRK Partners je

vitostí, až po hledání rychlého řešení v oblasti pracovněprávních

od samého začátku hlavním sponzorem Ceny Randovy nadace za

vztahů či v jakékoli jiné oblasti práva.

vynikající diplomovou práci v oblasti obchodního práva a příbuzných oborů. Je nám ctí, že můžeme odměnit vynikající studenty

Naši právníci pomáhají řešit nespočet problémů, které mohou vznik-

práv, podpořit jejich vývoj a tím i celkovou vzdělanost v tomto

nout při realizaci nejrůznějších podnikatelských záměrů. Máme

oboru.

bohaté zkušenosti s poskytováním poradenství klientům podnikajícím v nejrůznějších oblastech. Náš tým právních poradců poskytuje

NAŠE ZKUŠENOSTI A PRAXE

své služby ve všech oblastech své praxe v souladu s nejnovějšími
trendy. PRK Partners Vám pomůže uskutečnit Váš záměr, ať už se

PRK Partners získala skvělou pověst díky své účasti na řadě vý-

týká jakékoliv oblasti praxe.

znamných mezinárodních i domácích obchodních transakcí v širokém spektru oblastí. Dosáhli jsme vynikajících výsledků zejména
v oblasti bankovnictví a financí, korporačního práva, práva nemovitostí, pracovního práva i v oblasti řešení sporů. Naši právníci byli pověřeni mnoha prestižními mandáty, včetně poskytování právní pomoci skupině StarBrev včetně Staropramenu při jejím převzetí, což
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NAŠE SPECIALIZACE:
finance a kapitálové trhy
• Bankovnictví,
Obchodní právo
• Fúze a akvizice
•

fúzí a soutěžní právo
• Regulace
Právo duševního vlastnictví
• Řešení sporů a arbitráží v národním i mezinárodním kontextu
• Insolvence a restrukturalizace
• Trestní právo
• Právo nemovitosti
• Pracovní právo a zaměstnanost
• Správní právo
• Veřejné zakázky
• Evropské právo
• Energetické právo
• Daňové poradenství
• Telekomunikační a informatické právo
•
Mezi významné klienty v oblasti fúzí a akvizic, práva
obchodních společností včetně hospodářské soutěže patří
společnosti:

ABB Ltd.
• ABN
AMRO Bank N.V.
• Anheuser
Busch Inbev
• Alpiq Energy
• AuthenTec SE
• AVG
• BNP Paribas
• Bouwfonds
• Brose
• Cofely
• Commerzbank
• CVC Capital Partners
• Dalkia
• Deutsche Bahn
• Dole
• EMI Group Limited
• Economia
• Etoile
• Falcon
• Fanuc GE CNC Europe S.A.
• Fromageries Bel S.A.
• ING Real Estate
• ISS Facility Services
• Jeyes s.r.o.
• Johnson & Johnson
• Komerční Banka
• Korlea
• KSR International
• Libertas
• L‘Oréal Česká republika
• Marks and Spencer
• Maxion Fumagalli Automotive USA Inc.
•

McBridge
• Ministerstvo
• Novell financí ČR
• Novopharm
• Piklio
• Ringier Axel Springer Media
• Sara Lee, Procter & Gamble
• Saferoad
• Sberbank
• Secunet Security Networks AG
• Skygold
• Société Générale
• Solar Global
• Technicolor (dříve Thomsonú
• T-Mobile Czech Republic
• Total Produce
• UNIQA Pojišťovna
• Westinghouse
•
Mezi významné klienty v oblasti bankovnictví, financí
a kapitálových trhů patří společnosti:
Bank
• Barclays
Barclays Capital
• Bayerische Landesbank
• BNP Paribas
• Burza cenných papírů Praha
• Commerzbank
• Credit Agricole
• Česká bankovní asociace
• Česká spořitelna
• Československá obchodní banka
• Český Aeroholding
• Evropská investiční banka
• Falcon
• Fond pojištění vkladů
• General Electric
• Head
• HYPO NOE Gruppe Bank AG
• ING Bank N.V.
• Investkredit Bank AG
• Komerční banka
• LBBW Bank CZ
• Madeta
• New World Resources
• Pinnacle Central & Eastern Europe
• PPF Banka
• Profi Credit
• Raiffeisenbank
• Sberbank
•
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rých poboček, skládajícím se ze syndikovaného úvěru a emise
Equipment Finance Czech Republic (syndikovaný leasing ČD)
• SG
dluhopisů.
Société Générale
• The Royal Bank of Scotland
The Royal Bank of Scotland – Právní poradenství The Royal
• UniCredit Bank Austria
• Bank
of Scotland při zřízení směnečného programu společnosti
• UniCredit Bank Czech Republik
Letiště Praha, a.s.
• Unicredit Leasing CZ
České právní poradenství společnosti Iochpe-Maxion, brazilské• WireCo Worldgroup
• mu
výrobci kol k motorovým vozidlům v souvislosti s jeho akvizicí
•
globálního soutěžitele Hayes Lemmerz s výrobními závody v ČR.
PŘÍKLADY VÝZNAMNÝCH TRANSAKCÍ
Piklio – Právní pomoc společnosti Piklio, internetovému start• -upu
v oblasti digitálního tisku, se vstupem nových investorů.
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE PRK PARTNERS
UNIQA Pojišťovna – Právní pomoc pojišťovně Uniqa, význam• né pojišťovně ze skupiny Raiffeisen) s převzetím aktivit končící
– právní poradenství při převzetí skupi• nyStarBrev/Staropramen
pojišťovny Direct.
StarBrev včetně Staropramenu za 67 miliard Kč. Tato transakce se stala největším obchodem roku 2012 s účastí české firmy.
Cofely – Poskytování poradenství společnosti Cofely a.s., členu
• skupiny GDF Suez – světového lídra v oblasti infrastrukturních
– Právní poradenství v oblasti českého prá• vaSberbank/Volksbank
služeb, při akvizicích několika společností zabývajících se faciliv souvislosti s převzetím a poakvizičním začleněním společnosti Volksbank do Sberbank group, včetně rozsáhlého poradenství a asistence při získávání schválení ČNB a českého ÚOHS.

Commerzbank – Právní poradenství společnosti Commerzbank
• Aktiengesellschaft,
pobočka Praha při převodu portfolia privát-

ty managementem a dodávkou tepla.

• son) v souvislosti s podáním dovolání k Nejvyššímu správnímu
Technicolor – Zastupování společnosti Technicolor (dříve Thomsoudu proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně potvrzujícímu

ního bankovnictví.

pokutu uloženou společnosti Technicolor Úřadem pro ochranu

AVG – PRK Partners poskytla komplexní právní poradenství upi-

hospodářské soutěže za její údajnou účast v kartelu výrobců ba-

• sovatelům v souvislost s primární nabídkou (IPO) kmenových
akcií AVG Technologies na burze v New Yorku.

Anheuser Busch Inbev – Právní podpora společnosti Anheuser
• Busch
Inbev v souvislosti s akvizicí společnosti Budějovický
měšťanský pivovar a různými poakvizičními záležitostmi.

• nosti CVC ve spojitosti s prodejem pivovarů CEE (včetně české-

CVC/Staropramen – Česká a slovenská právní podpora společho pivovaru Staropramen), dříve koupených od společnosti ABI,

revných obrazovek stanovujícím ceny.

• losti se spory ohledně ochranných známek a autorských práv.
Czech Republic – Zastupování společnosti T-mobile
• T-Mobile
v řízení o vyloučení pohledávky z majetkové podstaty úpadce
Rolex, Vitra – Podpora společností jako Rolex a Vitra v souvis-

společnosti SAZKA.

• ských kompotentů při sporu z mezinárodní smlouvy o koupi zbo-

Zastupování významného zahraničního výrobce elektráren-

společnosti Molson Coors.

ží a odpovědnosti za vady v celkovém objemu přes 10 mil. EUR.

Ringier Axel Springer – Poradenství Ringier Axel Springer, vý-

Spor byl vyřešen restrukturalizací dluhu a prodejem podstatné

s několika akvizicemi společností podnikajících v oblasti médií

• s restrukturalizací jeho činností v ČR v souvislosti s jejich rozdě-

• znamnému švýcarsko-něměckému vydavatelství v souvislosti
a/nebo internetu.

části pohledávky strategickému investorovi.

EMI Group Limited – Právní asistence klientovi v souvislosti

lením a prodejem společnosti Universal a Sony.
Financí ČR – Zastupování státu ve věci „Mostecká
• Ministerstvo
uhelná společnost“, hodnota cca 7 miliard Kč.
Falcon – Poradenství pro španělský nemovitostní fond ohledně
• vyjednání dokumentace týkající se refinancování zajištěného
Financí ČR – Zastupování státu v řízení ve Švý• Ministerstvo
úvěru na akvizici administrativní budovy v Praze od zahraničnícarsku týkajícím se pohledávek za bývalou Jugoslávií; hodnota:
13 mil. USD.

ho věřitele ve výši více jak 10 mil. EUR. Komplexní poradenství

Novopharm – Podpora společnosti Novopharm ve vztahu k vni-

zahrnovalo i aspekty due diligence a derivátů.

• troskupinové reorganizaci jejích aktivit (prodej lékáren) ve spojitosti s restrukturalizací jejích vztahů s hlavním dodavatelem.

BNP Paribas – Zastupování významné francouzské banky BNP
• Paribas
při českých právních aspektech financování pro skupi-

PRK Partners
ADRESA:

nu společností S.N.O.P. v hodnotě přes sto miliónů EUR.

• tů londýnských bank v pozici věřitelů při globálním financování

Project Notebook – Poskytování lokální právní pomoci syndikámezinárodní školy (Nord Anglia Education, Inc) a jejích někte-
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•

PwC Legal
PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO TÝMU A SLUŽEB
Advokátní kancelář PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o. (PwC Legal) vznikla v roce 2011 jako součást mezinárodní sítě společností
PwC.

Proč s námi spolupracovat?

právníci patří k nejzkušenějším odborníkům na českém
• Naši
právním trhu se širokou praxí z tuzemska i zahraničí;
právníci získali praktické zkušenosti z řady poradenských
• Naši
projektů pro nejnáročnější globální korporace a přední lokální
společnosti;

V současné době PwC Legal disponuje týmem 21 právníků a funguje ve dvou pobočkách v Praze a Brně. Filozofií kanceláře je poskytování vysoce kvalitních služeb za přijatelných cenových podmínek.

• a prakticky řešit obchodní záležitosti našich klientů z mezináJsme schopni zajistit tým právníků, kteří mohou efektivně
rodního pohledu;

právní poradenství ke složitým komerčním projektům, v jehož rámci

Naši právníci mají, mimo širokých právních zkušeností, také vý• borné
znalosti prostředí a trhu, na který se specializují, a jsou

doplňuje své vlastní odborné zázemí zkušenostmi širokého okruhu

schopni svým klientům poskytnout obchodní přístup k právní-

specialistů z dalších míst sítě PwC. PwC Legal nabízí svým klien-

mu poradenství;

PwC Legal poskytuje jedinečně pojaté komplexní integrované

tům také všeobecné právně poradenské služby a přístup k rozsáhlé
globální síti, tedy i ke kvalifikovaným právním službám opírajícím
se o zkušenosti odborníků z více než 80 zemí světa.

právníci hovoří plynně anglicky a většina z nich hovoří
• iNaši
dalšími cizími jazyky jako např. německy, rusky, francouzsky;
rozsáhlými zkušenostmi s vedením projektů
• Disponujeme
a transakcí v rámci CEE regionu. S regionální podporou a díky

Tým PwC Legal pracuje bok po boku s experty ze sítě PwC, kteří

našemu propojení se sítí PwC umožňujeme našim klientům řídit

patří ke špičce na trhu v oboru daní, lidských zdrojů, podnikového

své projekty prostřednictvím jediného kontaktního místa.

financování, investičních fondů a regulace finančních služeb. Svou
pozornost soustřeďujeme na to, abychom našim klientům pomohli

NAŠE SLUŽBY

nalézt to pravé řešení s největší přidanou hodnotou. Jsme hrdí na to,
že poskytujeme kreativní řešení a reagujeme rychle a efektivně na

Jsme přesvědčeni, že nejefektivnější způsob poskytování kvalit-

potřeby našich klientů.

ního poradenství spočívá ve specializaci. PwC Legal zaměstnává
odborníky, kteří mají bohaté zkušenosti v příslušných odvětvích.

PwC Legal je organizačně uspořádána tak, aby po odborné stránce

V souladu s tím poskytuje PwC Legal právní služby zejména v ná-

pokrývala všechny stěžejní oblasti práva i odvětví činností. Nabízí-

sledujících oblastech:

me profesionální služby v oblasti fúzí a akvizic, práva společností,
realit, bankovnictví a financí, arbitráží/soudních řízení/daňových

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

řízení, práva EU, státní pomoci, antimonopolní a regulatorní pro-

Specializovaná skupina právníků PwC Legal poskytuje svým klien-

blematiky, duševního vlastnictví (IP), sektoru technologie, médií

tům zejména průběžné komerční právní poradenství a poradenství

a telekomunikací (TMT), e-byznysu a právních služeb pro privátní

v oblasti práva společností. Především jde o poradenství při před-

klientelu.

cházení potenciálních rizik neefektivních systémů globálního řízení
a správy na úrovni nadnárodních společností. PwC má rozsáhlou
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globální síť expertů v oboru Corporate Secretarial Services ve více

reálně proveditelná a hodnotná řešení, a zároveň poskytovat naše

než 80 zemích, kteří mají rozsáhlé zkušenosti s podporou a poraden-

služby koordinovaně a uceleně. Naši právníci z oblasti M&A se

stvím v oblasti globální správy, řízení a compliance, bez ohledu na

podílejí na práci skupin PwC pro řadu odvětvových sektorů a jsou

to, zda klienti tuto činnost provozují vnitrostátně nebo nadnárodně.

schopni čerpat ze znalostí a zkušeností svých kolegů v plném roz-

Naše advokátní kancelář je jedinečně vybavena k tomu, aby svým

sahu naší sítě. Klientům, kteří zamýšlejí odprodat svou společnost,

klientům pomáhala zajišťovat bezproblémový chod všech jejich

nabízíme komplexní škálu služeb, mimo jiné vendor assistance,

právních subjektů v souladu s lokálními právními předpisy, kontrolu

kompletní prověrky vendor due diligence, správu data roomů a pro-

souladu s požadavky lokálních právních předpisů, či restrukturali-

vedení sjednané transakce, ať prostřednictvím aukce nebo jednot-

zaci globálního podnikání při založení

livého prodeje. Pro kupce máme k dispozici rozsáhlé zkušenosti
s prováděním prověrek due diligence pro kupující stranu (buy-side)

FÚZE A AKVIZICE

a s prováděním sjednaných transakcí (včetně bankovního a souvi-

Naše globální síť specializující se na fúze a akvizice (M&A) pomáhá

sejícího finančního zpracování). Soustřeďujeme se také na poraden-

klientům při akvizicích, divesticích, joint ventures a strategických

ství podnikům v osobním vlastnictví a rodinným firmám, a to při

aliancích, a to ve všech fázích transakčního procesu. Jakožto člen

založení, v průběhu všech životních cyklů až po případné zrušení,

mezinárodní sítě firem máme přístup k odbornému právnímu záze-

a na pomoc týmům vedení při primárních i následných buy-outech

mí ve více než 55 zemích světa a spojujeme tak hlubokou znalost

vůči finančním investorům.

místního prostředí a rozsáhlou přeshraniční praxí. Vybudovali jsme
si relevantní zkušenosti díky spolupráci s privátními společnostmi,

Mezi významnější projekty posledního roku patří:

skupinami oficiálně obchodovanými na burze i firmami investující-

Mezinárodní akvizice jedné z nejvýznamnějších českých cestov-

mi do privátního kapitálu v rámci rozsáhlé škály lokálních a přes-

ních kanceláří.

hraničních projektů M&A. Převážnou část naší práce vykonávají
mezioborové transakční týmy, které pokrývají také další oblasti

NAŠE SLUŽBY

právní praxe, jako právo duševního vlastnictví a informačních technologií, hospodářské soutěže, regulace a pracovního práva, a dále

DEVELOPERSKÉ A NEMOVITOSTNÍ PROJEKTY

daňové týmy a specialisté z poradenských týmů nové společnosti

Nemovitostní transakce vyžadují právní podporu i specifické zna-

nebo pobočky. Mají také dokonalé předpoklady k tomu, aby svým

losti. Naši právníci mají zkušenosti s nemovitostními transakcemi

klientům pomáhali realizovat jejich potřeby v oblasti daňového plá-

a mohou nabídnout specializované služby pro mnohé druhy trans-

nování a spolupracovali s nimi při vyhledávání optimálních řešení

akcí od jednotlivých majetkových položek po celá portfolia, stejně

pro jejich podnikání.

jako při sjednávání obchodů týkajících se majetku a majetkových
podílů. Se strukturováním transakce se často pojí právní a daňové

Mezi významnější projekty posledního roku patří:

dopady (daň z převodu nemovitostí, daň z příjmů atd.). Náš meziobo-

Rozsáhlá přeshraniční akvizice mezi významnými skupinami půso-

rový přístup znamená společnou práci právních a daňových speci-

bícími v automobilovém průmyslu.

alistů při vyhledávání těch nejvhodnějších řešení pro naše klienty,
stejně jako sestavování smluv, které takové řešení přemění z teorie

PRÁVO HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

v praxi.

Advokátní kancelář PwC Legal využívá jedinečný přístup integrovaného poradenství a odborného zaměření v oblasti antimonopolní

RESTRUKTURALIZACE A INSOLVENCE

a regulatorní problematiky. Silnou stránkou PwC Legal je špičková

Skupina pro restrukturalizace a insolvence PwC Legal disponuje

právní kvalifikace, hluboká znalost problematiky, pravidelný kon-

rozsáhlou praxí v oblasti poradenství pro podniky v tísni, věřitele

takt s regulatorními orgány a porozumění regionálním specifikům.

a vedení podniků v otázkách restrukturalizace lokálního a mezi-

Naši odborníci byli zapojeni v mnoha významných projektech týka-

národního dluhu a platební neschopnosti. Naše jedinečná vazba

jících se podnikání v oblasti průmyslu, finančních institucí, distri-

na daňové poradce a poskytovatele dalších služeb nám umožňu-

butorů a poskytovatelů služeb, a to zejména v oblasti problematiky

je řešit úplnou škálu problémů, které vznikají při restrukturaliza-

kartelů, zneužití dominance, vertikálních dohod, apod.

ci aktiv a pasiv podniků v tísni a při ochraně zájmů klientů. Vedle
lokálních služeb jsme také dokonale vybaveni k tomu, abychom

Mezi významnější projekty posledního roku patří:

našim klientům poskytovali komplexní soubor přeshraničních

Zastupování a poradenství řady významných mezinárodních re-

služeb. Globální síť PwC umožňuje našim klientům těžit z efek-

tailových společností v antitrustových záležitostech. financování

tivního, včasného a plně informovaného řízení projektů a mini-

a transakcí PwC. To vše nám umožňuje nabízet našim klientům

malizaci rizik.
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DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ (IP) A TECHNOLOGIE, MEDIA,
TELEKOMUNIKACE (TMT)
Naši experti v oblasti duševního vlastnictví a v sektoru technologií,
médií a telekomunikací pravidelně poskytují právní podporu u projektů implementace a vývoje softwaru, v záležitostech autorských
práv, při ochraně a převodech průmyslového vlastnictví i v dalších
případech duševního vlastnictví. Díky službám sítě PwC jsme
schopni pomáhat našim klientům ve více než 80 teritoriích na celém
světě prostřednictvím jediného kontaktního místa a zároveň garantovat nejvyšší možnou úroveň služeb. Mezi takové služby patří
mimo jiné registrace průmyslového vlastnictví, přeshraniční smlouvy a znalecké oceňovací služby.

PARTNEŘI PWC LEGAL
DANIEL ČEKAL
Daniel Čekal je řídícím partnerem firmy PwC Legal. Daniel se specializuje na fúze a akvizice, na podnikové právo, insolvence a restrukturalizace a dále na EU a regulatorní a antimonopolní problematiku.
Během své více než patnáctileté profesní dráhy Daniel strukturoval
a řídil značný počet složitých projektů, jak přeshraničních, tak lokálních. V roce 2005 byl Daniel oceněn prestižním titulem „Právník
roku 2005 v oboru soutěžní právo“. Před svým příchodem do PwC
Legal pracoval Daniel pro jednu z největších německých právních
firem Noerr, a dále pro Linklaters, globální právní firmu s ústředím
ve Velké Británii.
JAN HLADKÝ
Jan Hladký je vedoucím partnerem brněnské pobočky PwC Legal.
Jan se specializuje na fúze a akvizice, na právo společností, privátní
klienty a dále na poradenství pro veřejný sektor. Jan spolupracoval
s klienty jako je Nasdaq OMX, Alza, OHL ŽS, Metrostav atd. Během
své více než desetileté byl Jan poradcem nadnárodních i velkých
českých společností při akvizicích a restrukturalizacích, stejně jako
při greenfield i brownfield projektech a plánech expanze. Odpovídá
za kontakt a vztahy s veřejnými orgány. Jan se doposud podílel na
mnoha projektech ve veřejném sektoru, na řízení a strukturování
fondů, tvorbě a změnách práva, správních řízeních, partnerstvích
typu PPP, zadávání veřejných zakázek a problematice státní podpory. Před svým příchodem do PwC Jan pracoval v největší české
právní kanceláři Havel, Holásek & Partners, na pobočkách v Praze
a Brně, kde organizoval a řídil její činnost na území Moravy.

•

PwC Legal
ADRESA:

URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Kateřinská 40
Praha 2
120 00
www.pwc.com/cz/
pricewaterhousecoopers.cz@cz.pwc.com
251 151 111
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RAKOVSKÝ & PARTNERS
ÚVOD

vysoké úrovni za ceny odpovídající poměrům na domácím trhu
a obvyklému ocenění profesionálních služeb pro podniky v České

Advokátní kancelář RAKOVSKÝ & PARTNERS v.o.s. byla pod hla-

republice.

vičkou veřejné obchodní společnosti založena v roce 2004, nicméně
jádro týmu, zahrnující všechny společníky, úspěšně spolupracuje již

Od počátku existence poskytujeme služby v českém a anglickém

od roku 2000.

jazyce, v současné době jsou členy týmu i advokáti s výbornou pracovní znalostí francouzského a německého jazyka.

Kancelář tvoří právníci s širokou profesní zkušeností a různorodou
praxí v řadě oblastí počínaje justicí, státní správou a samosprávou,

TÝM

přes mezinárodní poradenské společnosti a banky až po legislativu
a pedagogické působení na universitě. Nejvíce profesních a odbor-

V současné době pracuje náš tým ve složení celkem 11 právníků,

ných zkušeností jsme však všichni bez výjimky získali v advokacii

z toho 9 advokátů, z nichž tři jsou partnery kanceláře. Personální,

prací na projektech a případech našich klientů.

a tedy i kapacitní růst je od počátku existence plynulý, nikoli však
překotný. Další rozšíření plánujeme ve střednědobém horizontu.

SLUŽBY A KLIENTELA

Tým doplňuje podpůrný personál (recepční, asistentky, účetní). Další
specifické služby jsou kontrahovány externě (překladatelé, daňoví

Kancelář poskytuje komplexní právní služby zejména podnikatel-

poradci).

ské sféře s důrazem na občanské a obchodní právo, soudní a správní řízení, transakční poradenství a právní vztahy k nemovitostem.
Dominantní oblast našich aktivit tvoří procesní právo a zastoupení
klientů v soudních sporech, dále insolvenční řízení, exekuce a veřejné dražby.

PARTNEŘI:

• Mgr. Richard Merkun
Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně (Mgr., 1999).

Významnou část tržeb generuje kancelář rovněž při realizaci transakcí, neboť oblast fúzí, akvizic a restrukturalizací tvoří další z na-

Richard Merkun má široké zkušenosti z veřejného sektoru, zejm.

šich profilových specializací. Hodnota některých úspěšných akvizic

z daňové správy. Od roku 2001 působí v advokacii, kde navázal na

dosáhla řádu miliard českých korun. Na straně prodejců pravidel-

své zkušenosti v oblasti správy daní a poplatků včetně jejich vymá-

ně reprezentujeme úspěšné české podnikatele při prodeji aktiv či

hání a zaměřuje se na vymáhání, správu pohledávek a realizaci vě-

účastí na obchodních společnostech zahraničním investorům, ať už

řitelských práv obecně. Dlouhodobě se zabývá smluvním právem,

strategickým či finančním (zejména private equity fondy), na straně

právními vztahy k nemovitostem a procesním právem, zejména vy-

kupujících jak domácí, tak zahraniční investory.

máháním pohledávek a výkonem věřitelských práv formou žalob,
předběžných opatření, konkursů, exekucí a veřejných dražeb. Další

Orientace na významnější korporátní klientelu umožňuje rozvíjet

jeho významnou specializací je právo směnečné a šekové. V těchto

specializace jednotlivých právníků kanceláře a nabízet služby na

oblastech také publikuje v odborném tisku.
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• JUDr. Adam Rakovský

JIP-Papírny Větřní

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (JUDr., 1999), po-

při majetkové a korporátní restrukturalizaci vč.
• Poradenství
rozdělení mateřské společnosti odštěpením se vznikem dvou

byty na European College, Robert Schumann Institute, Hague Aca-

sesterských a dceřiné společnosti, poradenství při prodeji ma-

demy of International Law, právnické fakulty universit v Granadě,
Mariboru a Budapešti.

jetkových účastí.
EUROFARMS

Právnickou kariéru zahájil Adam Rakovský jako asistent místopřed-

Poradenství prodávajícímu při prodeji portfolia nemovitostí for• mou
prodeje aktiv i prodeje účasti v kapitálové společnosti.

sedy Ústavního soudu, v roce 1999 vstoupil do advokacie. V roce

BREDA

ní o další společníky změnila do současné podoby. Aktivně působil

prodávajícímu při prodeji nemovitostního areálu
• vPoradenství
centru Opavy.

v legislativě a v akademické sféře (Masarykova Univerzita v Brně).

SMC Development

2003 založil vlastní advokátní kancelář, která se v důsledku rozšíře-

Jeho specializací je litigace se zaměřením na exekuce a insolvence, transakce a fúze a akvizice. Je autorem prestižního komentáře
k zákonu o veřejných dražbách od nakladatelství C.H.Beck a mnoha
desítek článků v odborném tisku. Pravidelně přednáší jak pro advokáty, tak i pro odbornou veřejnost.

• JUDr. Martin Uzsák, LL.M.
Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně (Mgr., 2001), Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (JUDr., 2005), Erasmus University Rotterdam, School of Law (LL.M. in Business and Trade Law,
specializace Corporate Law and Takeovers, 2006).
Martin Uzsák zahájil profesní dráhu v pražské kanceláři poradenské
společnosti Deloitte, v oddělení Tax & Legal. Od roku 2001 působí

při akvizici rozsáhlého souboru nemovitostí v cent• ruPoradenství
Olomouce a následné poradenství při založení nemovitostního joint-venture.

GE Money Bank

poradenství vč. zastoupení v soudním či konkursním
• Komplexní
řízení při vymáhání souboru nesplácených pohledávek.

TCHECOMALT GROUP

investorovi při nabytí souboru pohledávek od Čes• kéPoradenství
konsolidační agentury a jejich následném vymáhání. Poradenství při ukončení konkursu fúzí.

Rybářství Telč

kupujícímu při nabytí majoritního podílu ve společ• Poradenství
nosti, de-listing, squeeze-out, majetková restrukturalizace a snížení základního kapitálu.

Roltechnik

obchodní společnosti, fúze a akvizice, cenné papíry a soutěžní prá-

prodávajícímu při prodeji 100% podílu ve společnos• Poradenství
ti.

vo a v těchto oblastech také publikuje v odborném tisku. Význam-

Pivovar Steiger (SK)

v advokacii. Zaměřuje se zejména na obchodní právo s důrazem na

s klasifikovanými pohledávkami, s řešením insolvence a soudním

česko – anglickému konsorciu investorů při nabytí
• Poradenství
majoritního podílu a postoupení pohledávek za společností.

řízením.

NOVASERVIS / METAL Znojmo

nou zkušenost má rovněž ve službách pro bankovní sektor, práci

REFERENCE

prodávajícím při prodeji 100 % akcií a postoupení
• Poradenství
pohledávek za společností.

Severomoravské vodovody a kanalizace
Významnější reference ukazuje níže uvedený přehled:
GALLERIA MODA

• Zastoupení věřitelů v insolvenčním řízení.
konsorciu investorů při restrukturalizaci během
• Poradenství
insolvenčního řízení a obnovení provozu jedné z největších pil

pro veřejnou zakázku na poskytnutí syndikované• hoPoradenství
úvěru ve výši 1,75 miliardy Kč. Poradenství společnosti při
povinné nabídce převzetí.
•

Javořice

v České republice.
VEBA Broumov

při prodeji majoritního balíku akcií z konkursní pod• Poradenství
staty (mandát pro zástupce věřitelů v konkursním řízení, úzká
kooperace s prodávajícím – správcem konkursní podstaty), hodnota transakce převyšuje 0,5 mld. Kč.

RAKOVSKÝ & PARTNERS
ADRESA:

URL:
E-MAIL:
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Václavská 316/12
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120 00
www.rakovsky.com
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Randl Partners
Advokátní kancelář Randl Partners („RANDLS“) byla založena

Partners. Publikace PLC Which Lawyer? Yearbook 2012 vyhodnoti-

v roce 2009 a spojila tým právníků, kteří vzájemně spolupracovali již

la RANDLS jako jedinou vedoucí kancelář v České republice v oblas-

několik let. Právníci RANDLS mají dlouholeté zkušenosti v poskyto-

ti pracovního práva a zaměstnaneckých výhod. V letech 2012, 2010

vání právního poradenství nadnárodním korporacím a velkým čes-

a 2009 získala AK RANDLS ocenění Právnická firma roku v katego-

kým společnostem v oblasti pracovního a obchodního práva.

rii Pracovní právo.

Od roku 2011 je RANDLS exkluzivním českým členem nadnárodní

Nataša Randlová byla publikací Chambers Europe 2012, pova-

aliance IUS LABORIS, která spojuje přední advokátní kanceláře spe-

žovanou za nejprestižnější žebříček právníků, ohodnocena jako

cializující se na pracovní právo.

„Star Individual“, což je speciální ocenění vyhrazené osobnostem
s výjimečnou reputací ve svém oboru. Také další významné me-

PRACOVNÍ PRÁVO

zinárodní publikace jako PLC Which Lawyer?, Who‘s Who Legal,
Global Law Experts či Best Lawyers JUDr. Randlovou doporu-

Pracovní právo, zaměstnanost, kolektivní vyjednávání a personalis-

čují jako expertku v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti

tika jsou jednou ze dvou hlavních specializací RANDLS. Naším cí-

pro Českou republiku. V roce 2011 byla opětovně zařazena mezi

lem je vytvořit místo, kde zaměstnavatelé a zaměstnanci naleznou

hlavní světové odborníky na pracovní právo publikací Expert

spolehlivé a vyvážené právní poradenství nejvyšší odborné úrovně

Guides a v roce 2007 získala ocenění Právník roku v oboru pra-

ve všech aspektech pracovního práva a HR managementu. Dlou-

covní právo.

há léta práce pro profesionály v oboru nás naučila, jak kombinovat
právní zkušenosti s praktickými potřebami našich klientů.

DOPLŇKOVÉ PRACOVNĚPRÁVNÍ SLUŽBY
Našim klientům poskytujeme nadstandardní doplňkové služby.

Pro naše klienty jsme vytvořili kompletní zázemí v pracovněprávní oblasti, od běžného poradenství a přípravy veškerých pracov-

Pravidelně pořádáme HR Exchange Meetingy, kde diskutujeme

něprávních dokumentů, přes akutní telefonické a emailové rady

s klienty na předem vybrané pracovněprávní téma a umožňujeme

až po školení a publikaci pravidelných pracovněprávních novinek

jim zároveň využít znalostí a zkušeností ostatních firem.

a knih.
Každých šest týdnů připravujeme RANDLS HR News, kde se zaměPracovněprávní tým RANDLS vede Nataša Randlová, Partner. Na-

řujeme na aktuální otázky z pracovněprávní oblasti.

taša spolupracuje s advokátkami Romanou Náhlíkovou Kaletovou
a Terezou Kadlecovou a 5 koncipienty. Celkem tedy v pracovněpráv-

Vydali jsme několik knih zaměřených na pracovní právo. Mezi nej-

ním týmu působí 8 právníků a 3 právní asistenti plně specializovaní

novější z nich patří český Komentář k zákoníku práce a Labour Code

na pracovní právo.

Commentary. Pracovněprávní tým RANDLS dále vydal již tři díly
úspěšné knihy 50 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny.

HODNOCENÍ – PRACOVNÍ PRÁVO

Rovněž aktivně publikujeme v časopisech specializujících se na

Pracovněprávní tým RANDLS byl již druhý rok zařazen do nejvyš-

pracovní právo (např. EELC), včetně každotýdenní pracovněprávní

ší kategorie Chambers Europe 2012 (Band 1) žebříčku Chambers &

poradny na serveru novinky.cz.
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Za přispění RANDLS vznikla v roce 2012 česká asociace advokátů
specializujících se na pracovní právo CzELA. Aktivně se také podílíme na činnosti AKV, EELA nebo IBA, stejně jako na přípravě nové
pracovněprávní legislativy. Nataša Randlová byla jmenována členkou pracovní komise Legislativní rady vlády. Jako externí pedagog
vyučuje pracovní právo na FF UK v Praze, kde vede certifikovaný
kurz Pracovní právo pro personalisty.

OBCHODNÍ PRÁVO
Obchodní právo se zaměřením na právo obchodních společností
a závazkové právo je další z hlavních specializací RANDLS. Obchodněprávní oddělení RANDLS poskytuje i poradenství v dalších oblastech, které s obchodním právem souvisí, jako je např. soutěžní
právo, právo duševního vlastnictví, administrativní právo, právo
nemovitostí, telekomunikační právo či finanční právo. Naše klienty
zastupujeme i v případě obchodněprávních sporů.
Snahou RANDLS je, aby v naší kanceláři klienti z řad podnikatelů
nalezli spolehlivé a vyvážené právní poradenství nejvyšší odborné úrovně ve všech aspektech (nejen) obchodního práva. V rámci
našeho právního poradenství vycházíme ze zkušeností získaných
v průběhu naší dlouholeté práce pro profesionály v oboru a klademe
důraz na jejich praktické potřeby a obchodní zájmy.
Obchodněprávní tým vede Pavel Randl, který je jedním ze zakládajících partnerů RANDLS. Pavel úzce spolupracuje s advokáty Tomášem Sumem a Irenou Liškovou a 4 koncipienty. Tým doplňují 2 právní
asistenti. Celkem tedy v obchodněprávním týmu RANDLS působí 7
právníků a 2 právní asistenti plně specializovaní na obchodní právo.
HODNOCENÍ – OBCHODNÍ PRÁVO
Odbornost a práce členů obchodněprávního týmu RANDLS je ceněna i ve významných mezinárodních i českých publikacích. Publikací PLC Which Lawyer? je tým uznáván v oblasti práva fúzí a akvizic,
a dále doporučován v oblastech restrukturalizace a insolvence.
PAVEL RANDL je doporučován jako přední odborník pro všeobecné
obchodní a korporátní právo, právo fúzí a akvizic a finanční právo
publikacemi The Legal 500, PLC Which Lawyer?, PLC Cross-border
Restructuring and Insolvency Handbook, Financial Law Review
(IFLR 1000) a European Legal Experts.

Randl Partners
PUBLIKACE A DALŠÍ AKTIVITY – OBCHODNÍ PRÁVO

ADRESA:

Členové obchodněprávního týmu RANDLS se účastní činnosti právních asociací jako IBA. Každé tři měsíce připravujeme RANDLS Business Bulletin – právní aktuality týkající se podnikání, obchodního
práva a práva nemovitostí, které se vždy zaměřují na nejnovější události z legislativy a judikatury.

•

URL:
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Hvězdova 1716/2b
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office@randls.com
222 755 311
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Rödl & Partner
Rödl & Partner je mezinárodní poradenská kancelář, která se řadí
k vedoucím poradenským společnostem na evropském trhu.
V 39 zemích světa, 89 pobočkách s více než 3 200 spolupracovníky
poskytuje služby ve všech oblastech podnikání; propojuje:
poradenství
• Právní
Daňové poradenství
• Audit
• Outsourcing
• Management & business consulting
•
Kancelář je zastoupena ve všech významných průmyslových zemích světa. Silnou pozici si vybudovala především na trhu ve střed-

obchodních společností
• Právo
Daňové právo
• Závazkové právo
• Nemovitosti – komplexní transakční poradenství
• Mergers & acquisitions
• Restrukturalizační opatření
• Due diligence
• Pracovní právo
• Obchodní a občanské právo
• Procesní právo civilní
• Právo duševního vlastnictví
• Obnovitelné energetické zdroje
• Mezinárodní právo soukromé
•

ní, východní a západní Evropě, v Asii i USA.
V České republice působí od roku 1991, své zastoupení má v pobočkách v Praze a Brně. Se svými více než dvěma sty poradci poskytuje
poradenskou činnost v plném spektru služeb Rödl & Partner.
Díky našim dlouholetým zkušenostem známe požadavky a možnosti českého trhu. Naše schopnost respektovat přeshraniční zájmy
klienta, stejně jako i znalost místních poměrů a současně vysoký
a jednotný standard poskytovaných služeb přináší našim klientům
jedinečnou kombinaci.
Na základě úzké interdisciplinární spolupráce našich poradců na
národní i mezinárodní úrovni můžeme nabídnout ucelený soubor
poradenských služeb, šitých na míru. Týmy složené z českých i zahraničních odborníků tak mohou poskytovat komplexní poradenství v národním i mezinárodním kontextu.
Právní poradenství tvoří významnou součást poradenské činnosti
poskytované společností Rödl & Partner. Mezi služby, které Rödl
& Partner v oblasti právního poradenství poskytuje, patří zejména:
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Rödl & Partner
ADRESA:

URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Platnéřská 2
Praha 1
110 00
www.roedl.cz
prag@roedl.cz
236 163 111

Rott, Růžička & Guttmann
Patentová, známková a advokátní kancelář Rott, Růžička &

Naši bratislavskou kancelář tvoří advokáti, patentoví zástupci a ad-

Guttmann byla založena v roce 1990. Je vedoucí firmou v oboru du-

ministrativní pracovníci. Současným zastupováním v České i Slo-

ševního vlastnictví poskytující služby domácím i zahraničním kli-

venské republice přinášíme klientům úsporu nákladů.

entům v kancelářích v České republice i na Slovensku.
V našich kancelářích pracuje pět advokátů a patnáct patentových
Zpracováváme přihlášky na ochranu vynálezů, užitných a průmys-

zástupců. Samostatné rešeršní oddělení provádí známkové rešerše

lových vzorů, topografií polovodičových výrobků, rostlinných od-

pro přední poskytovatele služeb v daném oboru. Kancelář poskytu-

růd, ochranných známek a označení původu výrobků, jakož i pa-

je služby v angličtině, němčině, francouzštině, ruštině, slovenštině

tentové a známkové rešerše. Naše kancelář pomáhá též klientům

a japonštině.

v oblasti autorského a soutěžního práva.
Naši společníci a patentoví zástupci jsou členy mezinárodních asoDojde-li k porušení práv duševního vlastnictví klienta, poskytujeme

ciací AIPPI, INTA, AIPLA, FICPI, ECTA, MARQUES a LES.

řešení jak v oblasti soukromého práva (jako je podávání žalob a návrhů na předběžná opatření), tak i v oblasti práva veřejného (jako je

VYNÁLEZY

spolupráce s celními orgány). Kancelář mezi své klienty v boji proti
pirátství v oblasti autorského práva počítá přední světové výrobce

Kancelář poskytuje komplexní služby pokrývající všechny potřeby

značkového zboží a udržuje kontakty se zástupci ve více než 120

klientů týkající se vynálezů, užitných vzorů a průmyslových vzorů

zemích.

jak v tuzemském, tak i v celosvětovém měřítku.

Členové kanceláře jsou oprávněni zastupovat nejen v řízení před

Provádíme tuzemské i zahraniční rešerše na novost technických

Úřady průmyslového vlastnictví, ale rovněž před soudy v České

řešení, na neporušování platných patentů, na stav techniky a jmen-

i Slovenské republice. Jeden ze společníků kanceláře je rozhod-

né rešerše, a to včetně závěrečných vyhodnocení. Při zahraničních

cem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární ko-

rešerších spolupracujeme s našimi mezinárodními partnerskými

moře ČR.

kancelářemi.

Naši starší společníci, advokáti, patentoví zástupci a další spolu-

Vypracováváme a podáváme přihlášky vynálezů, užitných vzorů

pracovníci mají dlouholeté praktické zkušenosti v oboru průmys-

a průmyslových vzorů, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Při pří-

lového vlastnictví a ve všech souvisejících vědních a technických

pravě přihlášky preferujeme přímou spolupráci s klienty, ale v přípa-

oborech.

dě potřeby jsme schopni vypracovat přihlášku i pouze na základě
technické dokumentace.

Kancelář vlastní samostatnou pobočku v Bratislavě – Rott, Růžička
& Guttmann patentová, známková a právna kancelária v.o.s. – zalo-

Naše kancelář sleduje právní i úřední úkony spojené s přihláška-

ženou v roce 1993.

mi a ochrannými dokumenty po celou dobu jejich trvání pomocí
vlastního monitorovacího softwaru spolu s častou přímou kontrolou
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zástupce, který daný případ vyřizuje. Upozornění na splatnost udr-

kontakty se zástupci na celém světě a samotné naše kanceláře po-

žovacích poplatků obdrží klient zpravidla s měsíčním předstihem.

skytují služby v angličtině, němčině, francouzštině, ruštině, japon-

Alternativně se s klientem můžeme dohodnout, že vždy koncem lis-

štině a slovenštině.

topadu nebo začátkem prosince mu předložíme seznam všech dokumentů, které mají být udrženy v platnosti v dalším roce v tuzemsku

Jsme schopni zpracovat všechny známkoprávní záležitosti klienta

i v zahraničí.

v tuzemsku i v zahraničí a máme rozsáhlé zkušenosti se správou
rozsáhlých známkových portfolií. Podáváme národní i mezinárodní

Kancelář navrhuje licenční smlouvy pro naše klienty a posuzuje

přihlášky podle formulářů stanovených Madridskou dohodou a Pro-

návrhy licenčních smluv předložené druhou smluvní stranou, vždy

tokolem a rovněž podáváme přihlášky ochranné známek Společen-

v úzké spolupráci s klientem. Kancelář přímo zabezpečuje registra-

ství u OHIM v Alicante (CTM). Základem této činnosti je schopnost

ci licenčních smluv u ÚPV České i Slovenské republiky. Kancelář

odborně doporučit klientovi formu ochrany, která je pro daný případ

rovněž zprostředkuje registraci licenčních smluv v dalších zemích

nejvýhodnější.

prostřednictvím naší mezinárodní sítě partnerských patentových
a právních kanceláří.

Pro naše klienty zajišťujeme komplexní proces známkové ochrany:
podání přihlášky, zápis, obnovu a sledování. Náš vlastní počítačový

Kancelář poskytuje zastupování v řízeních určovacích, zrušovacích

software nás upozorní na blížící se termíny obnovy. Můžeme tak

a výmazových, a to jak při obraně práv klienta, tak i při napadení

předložit našim klientům seznam obnov ochranných známek, které

cizích ochranných dokumentů. Veškeré zastupování poskytují

je třeba provést v dalším kalendářním roce.

odborní patentoví zástupci, kteří mají dlouholetou praxi z práce
v komisích v první a druhé instanci ÚPV. Všechna podání v těchto

Monitorujeme trh z hlediska případné zaměnitelnosti ochranných

řízeních připravují alespoň dva naši patentoví zástupci kanceláře,

známek a posuzujeme možné známkoprávní kolize. Doporučujeme

z nichž jeden je v roli oponenta. Klientům navrhujeme požadovat

pak klientovi vhodnou strategii, jako je například podání námitek,

ústní jednání před komisí ÚPV a na toto jednání vysíláme alespoň

připomínek a návrhů na výmaz ochranné známky.

jednoho patentového zástupce. Tato jednání jsme schopni vést
i v nepřítomnosti klienta, ale v případě potřeby však doporučíme

Naše úspěšnost v této oblasti se opírá o zkušenosti našich jednotli-

klientovu účast.

vých patentových zástupců. U zahraničních případů koordinujeme
naši činnost se zahraničními zástupci. Tuto činnost považujeme za

Od roku 1991 se kancelář pravidelně zabývá všemi aspekty me-

velmi důležitou a věnujeme jí mimořádnou pozornost. Pro klienty

zinárodních přihlášek v rámci Smlouvy o patentové spolupráci

připravujeme vždy několik strategií postupu s doporučením námi

(PCT). Dáváme pokyny mezinárodním zástupcům a kontrolujeme

preferovaného optimálního řešení.

je, analyzujeme výsledky mezinárodních rešerší, podáváme žádosti
o provedení mezinárodního předběžného průzkumu a navrhujeme

VÝROBKOVÉ PIRÁTSTVÍ

pak příslušné úpravy přihlášky. Po podání přihlášky pokračujeme
v soustavné spolupráci s klienty, sledujeme platnost patentu a zajiš-

Česká republika v poslední době upravila svou legislativu v oblasti

ťujeme, aby byly zaplaceny udržovací poplatky.

boje proti výrobkovému pirátství tak, aby odpovídala právu Evropské unie i širšímu mezinárodnímu úsilí o vytvoření celosvětového

Prostřednictvím našich partnerských kanceláří poskytujeme pří-

standardu duševního vlastnictví. Vnitrostátní právní předpisy nyní

stup k systémům podávání patentových přihlášek členských států

splňují závazky plynoucí z členství v (a) Světové obchodní organiza-

Smlouvy o patentové spolupráci. Vypracováváme návrhy evrop-

ci (zejména v dohodě TRIPS) a (b) v Pařížské úmluvě (ve znění do-

ských patentových přihlášek a podáváme je jak přímo, tak i ces-

datkových protokolů).

tou Euro PCT prostřednictvím našich zahraničních partnerských
kanceláří. Při rozpadu uděleného evropského patentu na svazek

Tato rozsáhlá právní úprava chrání proti výrobkovému pirátství vý-

národních patentů kancelář zajišťuje validaci evropského patentu

robce stejně jako spotřebitele tím, že pomáhá spotřebitelům odlišit

v jednotlivých členských státech.

u každého výrobce shodné či zaměnitelné výrobky a umožňuje jim
tak se spolehnout na kvalitu daného výrobku.

OCHRANNÉ ZNÁMKY
Porušování zákona zde typicky zahrnuje neoprávněné užívání neNaše běžná známkoprávní činnost zahrnuje podávání přihlášek,

hmotného statku – jako je například ochranná známka – mající po-

vedení řízení a sledování platnosti ochranných známek. Udržujeme

vahu tak ubikvitní, že se jejich zneužívání stává těžko kontrolovatel-
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né. Padělaný výrobek je neoprávněně označen ochrannou známkou,
což ve většině případů představuje nezákonné užití ochranné známky, ale i užitného nebo průmyslového vzoru.
Naše kancelář je v této oblasti průkopníkem a služby v oblasti výrobkového pirátství poskytuje renomovaným zahraničním výrobcům značkového zboží již přes 20 let.
V rámci pomoci našim klientům využíváme prostředky a nástroje práva Evropské unie, stejně jako národního práva trestního,
občanského, obchodního a správního. Řešíme problémy týkající
se značkového oblečení, obuvi a sportovních potřeb, léčiv, domácích spotřebičů a elektroniky, potravin a nápojů, stavebních
materiálů a bytových doplňků, chemicko-technologických součástek a mnoha dalších komodit ze všech oblastí obchodu včetně
služeb.

REŠERŠE
Ochranné známky
Známkové rešerše jsou nezbytné pro minimalizaci případných konfliktů při výběru názvu výrobku. Máme vlastní oddělení určené pro
provádění těchto rešerší v České i Slovenské republice a měsíčně
realizujeme přibližně 200 rešerší. Pokyny k provádění těchto rešerší přijímáme jak samostatně, tak i souběžně s poskytnutím právní
rady.
Máme dlouhodobé a výhradní vztahy s největšími rešeršními firmami na světě: Thomson Compu-Mark, Eurosearch Novagraaf,
Multisearch a Corsearch-Edital. Proto jsme schopni nabízet zvýhodněné tarify za rešerše v zahraničí ke zjištění, vyhledání a sledování shodných či zaměnitelných ochranných známek v cizích
zemích. Tuto službu zajišťujeme v celosvětovém rozsahu či teritoriálně.
Pokud výsledky rešerše odhalí jakékoli potenciální porušení práv
klienta, zahájíme ihned právní opatření.
Patenty
Provádíme také patentové rešerše:

Rott, Růžička & Guttmann
1. rešerše na stav techniky v celosvětovém měřítku;
2. celosvětové rešerše na patentovou čistotu stávajících patentů

ADRESA:

prostřednictvím našich přidružených kanceláří (a přímo v České
a Slovenské republice); a
3. vyhledávání namítatelných dokumentů ve sporných řízeních.

•

URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Vinohradská 37/938
Praha 2
120 00
www.rrg.cz
rrg@rrg.cz
233 370 084
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ROWAN LEGAL
Advokátní kancelář ROWAN LEGAL byla (tehdy pod jiným ná-

dvou vydání Komentáře k zákonu o veřejných zakázkách a Přehled

zvem) založena již v roce 1990 a během 20 let budována jako práv-

judikatury ve věcech veřejných zakázek. Významnými projekty

ní firma poskytující klientům ze soukromého i veřejného sektoru

roku 2012 bylo právní poradenství MPO v rámci projektu realizace

plnou podporu. Kancelář v současné době čítá na 80 osob a má

pilotního Seed fondu pro začínající inovační podnikatele a s ním

pobočky v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě.

spojených finančních nástrojů, jehož prostřednictvím mají být
podporovány malé a střední inovativní podniky v počátečních fá-

PRÁVO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
A TELEKOMUNIKACÍ

zích své existence, počítající s disponibilními finančními prostředky v objemu až 1,4 mld. Kč, příprava soutěžního dialogu na výběr
dodavatele části superpočítače v rámci projektu IT 4 Innovations

Tým specialistů ROWAN LEGAL v oboru práva informačních

či zpracování zadávacích podmínek při zadávání významné veřej-

technologií a telekomunikací se v předchozím roce podílel na

né zakázky v oblasti drážní dopravy v hodnotě 7,5 miliardy korun.

projektech v hodnotě několika miliard korun, přičemž poskyto-

Kancelář v daném období poskytovala právní poradenství ohled-

val právní poradenství např. významnému poskytovateli služeb

ně projektů v celkové hodnotě přes 20 miliard korun.

elektronických komunikací v souvislosti s provozem metropolitní
datové sítě, asistoval též při projektu komunikační infrastruk-

MEZINÁRODNÍ ARBITRÁŽE

tury veřejné správy nebo zpracovával komplexní oponenturu
podmínek aukce volných kmitočtů určených pro provoz nové

Tým pod vedením JUDr. Ing. Miloše Olíka, LLM se věnuje me-

generace mobilních sítí. Členové kanceláře vedli vyjednávání

zinárodním arbitrážním sporům a sporům o ochranu investic.

významných kontraktů včetně komplexní smluvní dokumentace

Pozici ROWAN LEGAL v tomto oboru potvrzuje i fakt, že právníci

pro nadnárodní bankovní skupinu při zajišťování její telekomuni-

kanceláře jsou autory národní kapitoly o ČR v prestižním ICCA

kační sítě. Pod vedením JUDr. Martina Maisnera, PhD. vydali čle-

Handbook on Commercial Arbitration. V uplynulém roce tento

nové týmu hned několik publikací v oblasti práva informačních

tým pomohl uspět klientům ve sporech v hodnotě 32,5 miliardy

technologií či autorského práva, včetně jedinečné komparativní

korun.

publikace srovnávající právní úpravu ochrany počítačových programů v několika desítkách jurisdikcí světa.

ZBROJNÍ PRŮMYSL A TECHNOLOGIE

VEŘEJNÉ INVESTICE

Ne zcela obvyklou specializací ROWAN LEGAL je poradenství
významným nadnárodním dodavatelům zbrojních a souvisejí-

ROWAN LEGAL se dlouhodobě věnuje oblasti veřejných investic,

cích technologií, včetně problematiky offsetových programů.

tedy zejména veřejných zakázek, PPP a hospodaření municipalit.
Kancelář také působí jako poradce v oblasti financování ze struk-

KORPORÁTNÍ PRÁVO A M&A

turálních fondů (IOP, OP LZZ, OP VaVPI, ROP, OPPI, OPPP) a řeší
problematiku rozpočtové kázně a veřejné podpory. Právníci kan-

ROWAN LEGAL poskytuje klientům podporu při jejich obchodní

celáře jsou pod vedením JUDr. Viléma Podešvy, LLM autory již

činnosti i rozvoji jejich podnikání, a to jak v oblasti smluvního
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práva, tak v oblasti práva korporátního, fúzí, akvizic a joint venture a také práva hospodářské soutěže.

BANKOVNICTVÍ A FINANCE
JUDr. Martin Šubrt, LLM získal praktické zkušenosti při svém působení v renomovaných bankách v ČR i v zahraničí a nyní vede
tým specializace bankovního a finančního práva.

DAŇOVÉ PRÁVO
Od 1. 1. 2011, kdy došlo k akvizici celého týmu daňových specialistů pod vedením Ing. Vladimíra Hejduka působícího na trhu
již od roku 1998, poskytuje kancelář služby v oblasti daňového
poradenství.

•

ROWAN LEGAL
ADRESA:

URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Na Pankráci 1683/127
Praha 4
140 00
www.rowanlegal.com
praha@rowanlegal.com
224 216 212
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Schönherr
Schönherr patří mezi přední advokátní kanceláře ve střední a východní Evropě. Základní filozofií Schönherr je poskytování právních

OBLAST SPOLEČENSTEVNÍHO PRÁVA
A FÚZE & AKVIZICE

služeb na vysoké mezinárodní úrovni při zohlednění místních specifik. Vzhledem ke své síti třinácti poboček má Schönherr rozsáhlé

Právní poradenství v oblasti společenstevního práva a fúzí a akvizic

know-how při poskytování souběžných právních služeb ve více juris-

je již od samého založení naší kanceláře jedním z jejích pilířů. Náš

dikcích tohoto regionu. Právní poradenství Schönherr pokrývá všech-

tým se zaměřuje jak na (i) komplexní poradenství v oblasti práva

ny právní oblasti, které souvisí s podnikatelskou činností jeho klientů.

obchodních společností, tak na (ii) fúze a akvizice – od právních prověrek (due diligence) přes uzavírání převodních smluv až po korpo-

PRAŽSKÁ KANCELÁŘ

rátní restrukturalizace včetně přeměn společností.

Pražská kancelář, založená již v roce 1992 přední německou advo-

Vedle dlouhodobého právního poradenství ve všech otázkách kor-

kátní kanceláří, se stala součástí advokátní kanceláře Schönherr

porátního práva mimo jiné českým společnostem skupiny Daimler

v roce 2009. Z původního zaměření právního poradenství zahra-

či skupiny Continental, Hornbach, TRW Automotive, Assa Abloy,

ničním investorům při jejich podnikání v České republice a na Slo-

Peek & Cloppenburg, IVG Institutional Funds, FX Meiller, SWATCH,

vensku se pražská kancelář v průběhu let vypracovala mezi reno-

Truseal Technologies, Invensys Appliance Controls, Makhteshim-

mované advokátní kanceláře poskytující služby jak domácím tak

-Agan Holding, Bertelsmann, Gestin Holding či Metsäliito Coopera-

mezinárodním klientům, a to ve všech oblastech jejich podnikání.

tive, jsme v poslední době radili např.:

Pražská kancelář Schönherr poskytuje právní poradenství zejména
v oblasti fúzí a akvizic, společenstevního práva, soutěžního práva,
práva EU, práva nemovitostí, financování, firemních restrukturalizací, správního práva, práva veřejných zakázek, energetiky, telekomunikací, pracovního práva a sporné agendy.
Spokojenost klientů s činností pražské kanceláře se odráží v řadě
prestižních ocenění, např. ocenění 2007 IFLR „Česká advokátní kancelář roku“.

SPECIALIZACE
Pražskou kancelář tvoří 20 právníků. Vzhledem k této velikosti
se naši právníci již mohou specializovat na určité právní oblasti.

•
•
•
•
•
•

nadnárodnímu koncernu Harsco při prodeji lešenářské obchodní divize v České republice a na Slovensku a při restrukturalizaci dceřiných společností;
belgické realitní skupině WDP při prodeji jejích aktiv v České
republice koncernu CTP;
Continental AG při koupi obchodní divize mobile climate systems (MCSE) od Parker Hannifin Corporation;
spolkové zemi Badensko-Wüttenbersko při nabytí nepřímého
podílu na společnosti Pražská energetika a.s.;
konsorciu ECE a Rockspring při koupi největšího maloobchodního centra Olympia Brno. S objemem 250 milionů eur se jednalo o jednu z největších transakcí na českém trhu za rok 2011;
skupině Österreichische Volksbanken při prodeji skupiny EUROPOLIS. Česká část transakce (v celkové hodnotě ca 272 mi-

Specializují se většinou zpravidla na dvě nebo nejvýše tři právní

lionů eur) zahrnovala prodej několika budov prestižních kance-

oblasti, které spolu určitým způsobem souvisí (např. právo hospo-

láří v Praze a dále maloobchodních center v České republice;

dářské soutěže, regulovaná odvětví a právo EU). Na základě toho
tak můžeme klientům pro několik oblastí práva nabídnout stejného
specialistu.
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•

společnosti STRABAG při akvizici společnosti ECM Facility,
předního českého poskytovatele facility služeb. Transakce
umožnila společnosti STRABAG vstoupit na český trh a záro-

veň geograficky doplnit portfolio zemí střední a východní Ev-

•
•
•

ropy, ve kterých STRABAG uvedené služby již déle poskytuje;
britské společnosti GKN při koupi české společnosti koncernu
Stromag, předního evropského výrobce pohonné techniky;
skupině Monier v souvislosti s akvizicí zbylé části koncernu
BRAMAC, předního výrobce střešních krytin, který má v České republice tři pobočky;
insolvenčnímu správci Gimotive GmbH při prodeji Vest Izol

V poslední době jsme radili např.:

•
•
•

společnosti Magna při stavbě a rozšiřování výrobních zařízení
v Liberci;
společnosti Continental Barum, přednímu výrobci pneumatik,
při získání všech nezbytných povolení pro rozšíření výrobního
areálu;
společnosti IVG, přednímu evropskému správci uzavřených nemovitostních fondů, při akvizici administrativní budovy v cen-

s.r.o., výrobci komponentů v automobilovém průmyslu, společ-

tru Prahy (cena akvizice kolem 30 000 000 eur). Tato v pořadí

nosti International Automotive Components Groups.

již třetí akvizice umožnila IVG významně posílit na českém

OBLAST HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

•

nemovitostním trhu;
společnosti IVG při administraci nájemních vztahů v jejích administrativních budovách a hotelu v Praze, a to od návrhu nájemních smluv až po vymáhání pohledávek z nájemného;

oceněny v řadě hodnocení advokátních kanceláří. Ve všech před-

Hornbach ve všech právních aspektech výstavby
• společnosti
hobbymarketů v Praze, Ostravě a Plzni;
Gondrand při stavbě logistického centra v Praze.
• společnosti
Gondrand je švýcarský developer a manažer logistických center.

ních mezinárodních právnických ročenkách (např. Chambers Eu-

Naše práce zahrnovala poradenství při získání územního rozhod-

rope, PLC Which Lawyer? nebo Global Competition Review) je náš

nutí a stavebního povolení a vyjednávání smlouvy o výstavbě;

Jako jedna z mála advokátních kanceláří v České republice máme
v naší pražské kanceláři tým specializovaný na tuto oblast. Hluboké
znalosti a dlouholeté zkušenosti soutěžního týmu byly mimo jiné

soutěžní tým dlouhodobě hodnocen v nejvyšších kategoriích.

•

•
•
•
•
•
•

ÚOHS a PMÚ v souvislosti s údajným kartelem v oblasti plynem izolovaných spínacích ústrojí (GIS);
společnosti Panasonic ve věci vyšetřování údajného kartelu
v oblasti výroby CRT obrazovek;
skupině Monier při nabytí výlučné kontroly nad skupinou BRAMAC;
společnosti Eurovia při ohlášení nabytí segmentu těžby kamene od společnosti Tarmac;
Sdružení pohřebnictví ČR při správním řízení ÚOHS v souvis-

SHOP.“ projektech v Žatci a Ústí nad Orlicí. Naše práce zahrnovala především due diligence SPV a vyjednávání převodní

V poslední době jsme radili např.:
čtyřem společnostem skupiny Siemens při správních řízeních

společnosti IMMOFINANZ při koupi 50% podílu ve dvou „STOP.

•
•
•
•

dokumentace;
společnosti Continental Automotive při rozšiřování výrobního
areálu v Brandýse nad Labem;
společnosti SEB ve věcech správy nájemních smluv u několika
budov v České republice a na Slovensku;
společnosti Erste Immorent ve věci due diligence několika fotovoltaických elektráren a vyjednávání dlouhodobých nájemních smluv;
společnosti Industrial Logistics Services CZ s.r.o. při nabytí
rozsáhlého areálu za účelem výstavby logistického terminálu.

losti s údajným protisoutěžním jednáním;
skupině Erste Bank při ohlášení nabytí společnosti Weinviertel

OBLAST BANKOVNICTVÍ A FINANCÍ

Sparkasse v České republice a na Slovensku.
V oblasti Banking & Finance se naše praxe zaměřuje především

OBLAST NEMOVITOSTÍ A STAVEBNÍHO
PRÁVA

na oblast transakcí, jak na straně dlužníků, tak na straně věřitelů,
především při restrukturalizaci úvěrů, projektovém a akvizičním
financování, a dále na oblast regulatorní v oblasti bankovnictví

Další z pilířů našeho právního poradenství tvoří dlouhodobě oblast

a pojišťovnictví.

nemovitostí a stavebního práva. Naše klienty často doprovázíme celým procesem od právních prověrek nemovitostí či SPV, přes získá-

Mezi naše klienty patří mj. BRE/Hospitality Group, JP Morgan,

ní veškerých stavebních povolení, návrhů nájemních smluv a jejich

Deutsche Bank, Raiffeisen Bank International, TRW Automotive,

správu, až po prodej nemovitostního portfolia.

Wittur a Gamma Holding.

Mezi naše nejvýznamnější klienty v této oblasti patří mj. IVG Insti-

V poslední době jsme radili např.:

tutional Fonds, Erste Immorent, SEB Institutional Funds, RREEF
Institutional Funds či řetězec hobbymarketů Hornbach.

•

skupině Erste Group Bank při poskytnutí úvěru ve výši
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veloperské společnosti (kancelářské prostory) v Praze a na
dalších místech České republiky, a dále na financování další

•

výstavby nových kancelářských budov v Praze;
při české části refinancování německé farmaceutické skupiny PHOENIX v celkové výši přes 3 000 000 000 eur, zajišťovaném jednotlivými skupinovými společnostmi v Bulhar-

•
•

společnosti SC Johnson s pracovněprávními aspekty přeshraniční transakce zahrnující převod českých zaměstnanců na SC
Johnson;
společnosti STRABAG Property and Facility Services v souladu
s restrukturalizací pracovněprávních vztahů a dokumentace
v návaznosti na převzetí společnosti skupinou STRABAG.

sku, České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Polsku a na

•
•

Slovensku;
německému poskytovateli financování Eurohypo při převodu
komplexního dlouhodobého financování české nemovitostní
společnosti ve výši 130 000 000 eur na jinou banku;
společnosti Österreichische Volksbanken v českých otázkách
prodeje, převodu a postoupení portfolia v celkové výši více než
500 000 000 eur (česká část tvořila zhruba 31 000 000 eur) od
skupiny Europolis společnosti Investkredit. Transfer byl podmínkou účinnosti převodu nemovitostního portfolia skupiny

•
•

Europolis na CA Immo;
konsoricum společností ECE a Rockspring v souvislosti s fi-

Martin Kubánek

nancováním akvizice maloobchodního centra Olympia Brno

Partner

syndikátem českých a zahraničních bank;

T: +420 225 996 500

společnosti Eberspaecher ohledně českých právních aspektů

E: m.kubanek@schoenherr.eu

přistoupení její české dceřiné společnosti, jakožto dalšího ručitele ze syndikovaného financování.

OBLAST PRACOVNÍHO PRÁVA
Pražská kancelář Schönherr poskytuje především zaměstnavatelům široké spektrum poradenství v oblasti pracovního práva,
a to jak v oblasti navrhování a aktualizace běžné pracovněprávní dokumentace, tak při propouštění managementu, kolektivním
vyjednávání, strukturování tzv. secondmentů, převodu zaměstnanců, návrhů tzv. „share option schemes“ atd. Pražská kancelář

Martin Nedelka

Schönherr je také pravidelně uváděna jako známá advokátní kan-

Partner

celář v oblasti pracovního práva např. v ročenkách „PLC Which

T: +420 225 996 500

lawyer“.

E: m.nedelka@schoenherr.eu

Mezi naše klienty v oblasti pracovního práva patří mj. Assa Abloy
Czech & Slovakia, Bloomberg, Hornbach, Mercedes-Benz, Nortel Networks, Continental Teves, Orsay, STRABAG Property and Facility
Services či TRW Automotive.
V poslední době jsme radili např.:

•
•
•

při změnách managementu skupiny ASSA Abloy a restrukturalizaci smluvních vztahů mezi managementem a společností
ASSA Abloy;

Schönherr
ADRESA:

společnosti Bloomberg v souvislosti s postupy vytýkaní pracovních nedostatků a revizí souladu standardní pracovněprávní
dokumentace s právními předpisy;
skupině TRW v souvislosti s propouštěním managementu;
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Sládek & Partners,
advokátní kancelář, v.o.s.

Sládek & Partners, advokátní kancelář, v.o.s. je veřejnou obchodní

covávání příslušných podání nutných pro řízení před Evropským sou-

společností advokátů, která byla založena v roce 2002 jako nástup-

dem pro lidská práva ve Štrasburku. Samostatnou specializovanou

nická advokátní kancelář původně samostatně působícího advoká-

skupinu advokátní kanceláře tvoří dále specialisté na exekuční právo

ta Mgr. et Mgr. Václava Sládka. Zakladateli společnosti byli a jejími

a exekuční řízení a specialisté na převody nemovitostí.

dosavadními společníky jsou advokáti Mgr. et Mgr. Václav Sládek
a Mgr. Ivana Sládková. Sládek & Partners, advokátní kancelář, v.o.s.

Pro naši advokátní kancelář je speciálně vytvořený systém „BEZ-

je advokátní kancelář střední velikosti s generální praxí a dynamic-

PEČNÝCH ÚSCHOV“.

kým, mladým pracovním kolektivem advokátů, advokátních koncipientů a ostatních pracovníků.

Po celou dobu naší spolupráce s realitními kancelářemi a i frančízanty realitních kanceláří

Sládek & Partners, advokátní kancelář, v.o.s. poskytuje právní služby
v podstatě ve všech oblastech práva, nejčastěji pak v oblasti práva

a) smlouvy vždy vyhotovuje a připravuje právník, a to vždy nejpozději do 2-3 pracovních dnů ode dne zadání případu

obchodního, občanského, insolvenčního, práva cenných papírů, byto-

b) u podpisu smluv je vždy právník přítomen

vého a stavebního práva, pracovního práva a práva duševního vlast-

c) smlouvy se vždy dělají na míru danému případu, kdy jsou zapra-

nictví. Velká část její činnosti spočívá v procesní agendě, tj. v zastupo-

covány připomínky advokátů, které si najali prodávající a/nebo

vání klientů v řízení před soudy a jinými orgány veřejné správy, a to ve

kupující, bez jakéhokoliv navýšení finanční částky za právní

všech stupních včetně řízení před Ústavním soudem ČR, jakož i zpra-

služby
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d) máme 100 úschovních účtů s možností otevřít další neurčitý počet

V rámci co nejvyššího úrovně poskytovaných právních služeb je
společnost Sládek & Partners, advokátní kancelář, v.o.s. držitelem

e) jsme připraveni se pojistit na částku 200 000 000 Kč

řady prestižních certifikátů jako je certifikace ISO 9001:2008, certifi-

f) při výplatě fi nančních prostředků dochází k trojí kontrole a pro-

kace ISO 14001:2004 a certifikace ISO 27001:2006.

vedení odeslání platby dvěma společníky společnosti současně
nejpozději do 2 dne

Pro každého klienta a pro každý konkrétní případ vytváří kan-

g) do 5 minut ode dne připsání finančních prostředků na konkrét-

celář specializovaný tým právních specialistů se zaměřením na

ní úschovní účet jsme vyrozuměni bankou o připsání konkrétní

příslušnou problematiku. Každý tým má k dispozici i profesionální

částky

administrativní zázemí, čímž je advokátní kancelář schopna vždy

h) finanční prostředky zasíláme oprávněným nejpozději do druhého dne online formou, vždy s oznámením včetně příslušného

zajistit maximální podporu, efektivitu a vzájemnou zastupitelnost
při řešení individuálních potřeb klientů.

výpisu o transakci emailem prodávajícím a kupujícím
i) za úschovu finančních prostředků si účtujeme 2 000 Kč + DPH,

Advokátní kancelář se vždy snaží přizpůsobit potřebám klienta

tedy celkem 2400 Kč bez jakéhokoliv navýšení při změnách

s přihlédnutím k náročnosti zadání (běžná agenda – právní sta-

j) podpisy ověřujeme v rámci paušálu zdarma

novisko, příprava smluvní dokumentace, připomínkování smluv

k) úroky vyplácíme klientům

apod. - obvykle 1 – 3 dny od zadání případu dle potřeby klienta),

l) naše smlouvy jsou bez připomínek akceptovány veškerými ban-

samozřejmostí jsou i rychle dostupné telefonické konzultace apod.

kami a ústavy poskytujícími hypotéku vždy s velice kladným
ohlasem
m) upozorňujeme prodávající na konec lhůty pro podání daňového
přiznání

Tým advokátní kanceláře Sládek & Partners, advokátní kancelář,
v.o.s. tvoří v současné době především advokáti Mgr. et Mgr. Václav Sládek a Mgr. Ivana Sládková, kteří jsou současně společníky

n) jsme připraveni zastupovat příslušné realitní kanceláře i v pří-

advokátní kanceláře, 5 spolupracujících advokátů a 23 zaměstnan-

padných sporech vyvolaných námi uzavřenými smlouvami

ců (advokátní koncipienti, praktikanty, administrativní pracovníky

o) školíme jednotlivé makléře v oblasti nejasností a postupu při
problémech vyvolaných již uzavřenými smlouvami (rezervační-

a účetní).

•

mi, o složení blokovacího depozita)
S ohledem na každodenní potřeby v oblastech práva uvedených
výše má společnost Sládek & Partners, advokátní kancelář, v.o.s.
úzké profesní vztahy a spolupracuje rovněž s řadou exekutorů
a notářů, kteří jsou s ohledem na vzájemnou dlouhodobou spolupráci připraveni přizpůsobit se co možná nejvíce požadavkům
jejích klientů. Společnost Sládek & Partners, advokátní kancelář,
v.o.s. v tomto smyslu dále aktivně spolupracuje též s auditorskými,
daňově-poradenskými a účetními kancelářemi, jakož i soudními
znalci z oblasti cenných papírů, nemovitostí, účetnictví a dalších
specializací.
Sládek & Partners, advokátní kancelář, v.o.s. se dále snaží zvyšovat
právní vědomí široké veřejnosti, zejména podnikatelů, publikační
činností právnických textů týkajících se jednotlivých specifických
právních problémů a právními analýzami různých závažných ekonomicko - podnikatelských případů v médiích apod. Vzhledem
k vysokému renomé advokátní kanceláře, specifickým právním
názorům a postupům nás pak velice často oslovují Česká i komerč-

Sládek & Partners
ADRESA:

ní televize pro konzultaci nejrůznějších právních problémů a jejich
řešení, jakož i pro zjištění právního názoru a stanoviska naší advokátní kanceláře.
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Squire Sanders
Pražská advokátní kancelář Squire Sanders nabízí svým klientům

rů, je dle Chambers and Partners 2012 jedním z pěti nejvíce doporu-

veškeré výhody symbiózy globálního know-how mezinárodní kan-

čovaných právních poradců pro oblast arbitráže v České republice.

celáře s 38 pobočkami na světě, odbornosti v českém právu a zna-

Vladimira Papirnik, Radek Janeček, Danica Šebestová a Karel

losti místního trhu.

Šturm jsou dle Legal 500 doporučovanými poradci pro oblast bankovnictví a financí.

Kancelář byla založena v roce 1991 a od té doby zastupuje české
a mezinárodní klienty ve významných a komplexních regula-

Legal 500 uvádí Radka Janečka a Jeffa McGehee pro oblast nemo-

torních, finančních, nemovitostních a podnikových transakcích

vitostí a Chambers & Partners Global uvádí Vladimiru Papirnik pro

a právních záležitostech ve střední a východní Evropě.

oblast korporátní, obchodního práva a fúzí a akvizic.

Pražská kancelář Squire Sanders udržuje rozsáhlou a rozmanitou

Praxe pražské kanceláře zahrnuje následující významné veřejně

právní praxi, která kombinuje její komplexní mezinárodní zkuše-

publikovatelné transakce z posledních let:

nosti s nezbytnou znalostí místních poměrů. V záležitostech zahrnujících právo EU úzce spolupracujeme s pobočkou firmy v Bruselu

ŘEŠENÍ SPORŮ A ARBITRÁŽE:

i s dalšími pobočkami v západní Evropě. Pražská kancelář se rovněž stala významným centrem poskytování služeb mezinárodního

Praxe mezinárodních investičních sporů:

řešení sporů, a to zejména mezinárodních investičních a obchod-

Česká republika – zastupování státu a právní poradenství v souvis-

ních arbitráží.

losti s obranou České republiky proti nárokům investorů dle mezinárodních dohod o ochraně investic:

vé hodnoty jednotné firemní filosofie, různorodé praxe, atmosféry

státu v investiční arbitráži proti ECE Projektma• Zastupování
nagement International vedené v Londýně podle pravidel UN-

skutečného partnerství a přesvědčení, že úroveň našich právních

CITRAL; spor se týká výstavby obchodního centra a průběhu

Všude, kde poskytujeme naše právní služby, respektujeme klíčo-

služeb musí být vždy ta nejlepší.
Kromě právní praxe se v České republice aktivně podílíme na činnosti obchodních organizací, a to Americké obchodní komory v České republice, Britské obchodní komory v České republice, Francouzské obchodní komory v České republice a Mezinárodní obchodní
komory.
V posledním vydání prestižních publikací European Legal 500,
Global Guide: World’s Leading Lawyers od Chambers and Partners
a European Legal Experts od Legalese byla advokátní kancelář
Squire Sanders Praha zařazena mezi doporučované poradce.
Rostislav Pekař, který vede pražský tým řešení mezinárodních spo-

správních řízení; spor nebyl doposud ukončen.

klienti – zastupování investorů a států ve sporech z mezi• Jiní
národních smluv o ochraně a podpoře investic a předžalobní
posuzování nároků investorů.

skupiny zahraničních investorů v investičním spo• Zastupování
ru proti Srbsku.
skupiny ruských investorů v investičním sporu
• Zastupování
proti státu ve střední Asii o náhradu škody ve výši více než
3 miliardy USD.

kyperskému investorovi v investičním sporu proti
• Poradenství
středoevropskému státu ohledně jeho investice do plynárenské
společnosti.

• Poradenství nizozemskému investorovi v investičním sporu prowww.epravo.cz I EPRAVO.CZ I 151

ti středoevropskému státu ohledně investice do rozvoje dopravní infrastruktury.

v celkové hodnotě mezi 160 až 200 mld Kč týkající se výstavby
dvou bloků jaderné elektrárny a dodávky jaderného paliva.

• výběrovém řízení pro výběr poradce při privatizaci významnéPoradenství mezinárodním investičním bankám při veřejném

Praxe mezinárodních obchodních sporů:

České exportní banky, a.s., v arbitrážním sporu
• Zastupování
o 24 mil. USD s americkou pojišťovnou AIG vedeném ve Vídni
podle anglického práva a procesních pravidel Vienna International Arbitral Centre; spor byl ukončen ve prospěch klienta, kterému byly uhrazeny i veškeré náklady řízení.

• dávek od ruských dlužníků v arbitrážních a soudních řízeních

Právní poradenství české bance týkající se vymáhání pohlev Rusku a v ČR podle českého a ruského práva, včetně dopadů
insolvence na soudní výkon rozhodnutí v Rusku a v ČR; posuzování vlivu případného insolvenčního řízení probíhajícího v Rusku na vymáhání pohledávek.

• skému dodavateli vedeném podle slovinského práva a proces-

ho národního letiště.

Příprava vzorové dokumentace veřejných zakázek pro význam• nou
finanční instituci v souvislosti s projekty veřejných zakázek
v sektoru místní samosprávy.

Příprava metodiky vyhlašování a hodnocení projektů veřej• ných
zakázek pro hlavní město Praha (odbor investic) podle
zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

• aspektech veřejné zakázky pro výběr poradců v souvislosti

Zastupování významné vodohospodářské společnosti ve všech

s plánovanou rekonstrukcí čističky odpadních vod.

Zastupování finské společnosti v arbitrážním sporu proti izraelních pravidel Stockholmské obchodní komory; spor byl ukončen
smírem.

• ru proti dodavateli zemního plynu podle alžírského práva a pro-

Zastupování italské energetické společnosti v arbitrážním spo-

cesních pravidel Mezinárodní obchodní komory; spor se týkal
snížení ceny zemního plynu v dlouhodobé smlouvě o dodávce;
spor dosud nebyl ukončen.
Praxe vnitrostátních sporů:

globální mezinárodní společnosti v pěti soudních
• Zastupování
sporech a dvou rozhodčích sporech ohledně neplatnosti nájemní smlouvy a neplacení nájemného v projektu obchodního centra; spory nebyly dosud pravomocně ukončeny.

• dených s SK Slavia Praha fotbal a.s. týkajících se nesplacených

Zastupování britského klienta v sedmi soudních sporech veakcionářských půjček, emise nových akcií a platnosti usnesení
valné hromady; spory byly ukončeny smírem za podmínek výhodných pro klienta.

BANKOVNICTVÍ A FINANCE:
České exportní banky jako věřitele při finančních
• Zastupování
transakcích:
financování výstavby výrobního závodu v Rusku v hodnotě
• EUR
140 mil
financování výstavby závodu na výrobu pelet z biomasy
• v Srbsku, koupi a instalaci výrobní technologie a její provoz
financování výstavby a provozu obchodního centra v blíz• kosti
Moskvy v hodnotě EUR 110 mil.
financování rekonstrukce 317 km dlouhé železniční tratě
• z Baku do Beyuk-Kyasi
Zastupování hlavního města Prahy při emisi dluhopisů v obje• mu
5 miliard Kč upsanými Českou spořitelnou, Komerční bankou a UniCredit Czech Republic.

Zastupování Galerie Šantovka při získání projektového finan• cování
na výstavbu obchodního centra ve výši přes 2 mld. Kč.
Zastupování českého developera při získání mezaninového úvě• ru.
Zastupování Československé obchodní banky při přípravě vzo• rové
hedgingové dokumentace pro různé typy klientů; příprava

české banky v soudním sporu o náhradu škody
• vZastupování
řádu stovek miliónů Kč.
vzorové zástavy finančního kolaterálu.
Hlavního města Prahy v soudním sporu s bývalým
• Zastupování
podnájemcem o vypořádání technického zhodnocení.
Příprava vzorové úvěrové a zajišťovací dokumentace pro ING
• Bank.
Zastupování amerického investora v soudních sporech s míst• ním obchodním partnerem ohledně několika nemovitostních Zastupování KBC Bank N.V. při dozajištění financování akvizi• ce obchodních center v České republice a Polsku (přičemž jsme
projektů.
banku zastupovali i při původním financování) a financování
Zastupování developera ve sporu se zákazníky a obchodními
• partnery.
nových akvizic.
Zastupování Československé obchodní banky při financování
• výstavby nové centrály Radio Free Europe v Praze.
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
HSBC Bank (pobočka v České republice) při export• Zastupování
ním financování v Turecku.
Právní poradenství americké společnosti Westinghouse jedno• mu ze tří zájemců v největší veřejné zakázce v České republice
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DEVELOPERSKÉ A NEMOVITOSTNÍ
PROJEKTY:

• ní projektu v Olomouci známého pod názvem „Galerie Šantovka“
Právní poradenství developerovi při developmentu a financovás celkovými náklady pře 3 mld. Kč.

RESTRUKTURALIZACE A INSOLVENCE:
Raiffeisenbank a.s. v souvislosti s mediálně sledo• Zastupování
vaným insolvenčním řízením oděvního podniku OP Prostějov.
poradenství společnosti mezinárodní investiční banky
• vPrávní
pozici akcionáře a věřitele, v souvislosti s hrozícím úpadkem

jedné ze společností investičního portfolia klienta a v souvislos• Centra v Českých Budějovicích.
ti s možnými způsoby restrukturalizace.
Zastupování Sekyra Group Real Estate při akvizici zbývajícího
Zastupování Raiffeisenbank a.s. v souvislosti s restrukturalizací
• podílu jejího JV-partnera v developerském projektu na Sloven- • společnosti
Spolchemie.
sku.
Zastupování skupiny věřitelů při reorganizaci společnosti
• Henniges Automotive s.r.o. schválené soudem.
ING Real Estate Development při více než 10 akvi• Zastupování
zičních a exitových transakcích (Galerie Butovice (akvizice
Československé obchodní banky, a.s., v souvislosti
• Zastupování
a exit) Obchodní centrum IGY, administrativní komplex Ares restrukturalizací úvěrové a zajišťovací dokumentace ve světZastupování GE Capital Real Estate při investičním prodeji IGY

na, administrativní budova na Praze 4, NISA Liberec (akvizice

le moratoria zahájeného ve Francii vůči mateřské společnosti

a exit), rezidenční projekty).

dlužníka.

• cích několika prodejen aut.
společného podniku společností Toyota/Peu• Zastupování
geot při výstavbě výrobního automobilového závodu „na ze-

Zastupování frančízanta společnosti Toyota Lexus při akvizi-

lené louce“ v Kolíně (investiční pobídky, akvizice pozemků,
výstavba).

PRACOVNÍ PRÁVO:
společnosti celé řady zahraničních investorů ohled• něPoradenství
reorganizace a souvisejících ukončeních pracovního poměru

•

některých zaměstnanců.
Poradenství české společnosti:

výrobce automobilových součástek ze Spojených
• Zastupování
států Visteon Corp. při jeho celosvětovém prodeji divize auto-

týkající se ukončení pracovního poměru ředitele a současně
• jednatele
zastupování společnosti v soudních sporech zahájených
• bývalým
manažerem společnosti a souvisejících s plněním

mobilových světel v hodnotě 92 miliónů USD indickému inves-

na základě pracovní smlouvy a v konečných dohodách o na-

FÚZE A AKVIZICE:

torovi.

rovnání

• Zastupování amerického investora v souvislosti s prodejem jeho • ního práva a práva sociálního zabezpečení.
• obchodního podílu v předním českém dodavateli plastových
•
Zastupování GE Capital při prodeji české dceřiné společnosti.

Právní poradenství zahraničnímu investorovi v oblasti pracov-

komponentů pro automobilové interiéry, exteriéry a automobilové systémy;

Zastupování nadnárodní společnosti působící v oblasti sportov• ního
managementu v souvislosti s prodejem jejích akcií v předním českém fotbalovém klubu;

právního poradenství společnosti Milos s.r.o., která
• jePoskytování
jedním z největších výrobců příhradových konstrukcí v Evropě, v souvislosti s due diligence a akvizicí texaské společnosti
TOMCAT s výrobním závodem v Mexiku a italské společnosti
LITEC s výrobním závodem na Slovensku. Díky této transakci
se skupina Milos stala největším výrobcem hliníkových příhradových konstrukcí pro zábavní průmysl na světě, s hlavními
výrobními základnami v Itálii, na Slovensku a ve Spojených stá-

Squire Sanders
ADRESA:

tech amerických.

ruské investiční banky při akvizici v České repub• Zastupování
lice.
• Zastupování českého investora při investici v Mongolsku.

URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Václavské nám. 57/813
Praha 1
110 00
www.squiresanders.com
prague@squiresanders.com
221 662 111

www.epravo.cz I EPRAVO.CZ I 153

TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI
Již od svého založení v roce 1993 zajišťuje advokátní kancelář

V roce 2008 byla advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PART-

TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI právní služby vysokého standar-

NEŘI přijata za řádného člena mezinárodního sdružení nezá-

du jak domácí, tak zahraniční klientele. Do povědomí se dostala

vislých advokátních kanceláří INTERLEGAL. Díky členství

především díky poskytování praktických, k cíli vedoucích, práv-

v prestižním mezinárodním sdružení advokátních kanceláří IN-

ních rad v prostředí neustálých změn právních předpisů. V dneš-

TERLEGAL bude advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PART-

ní době zastupuje advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PART-

NEŘI s to svým klientům poskytovat přímo či zprostředkovaně

NEŘI řadu dlouhodobých klientů v celé řadě právních oblastí.

právní služby ve více než 30 jurisdikcích, a to v té nejvyšší možné
kvalitě.

Svým klientům v oblasti sporné agendy nabízí advokátní kancelář především oddanou a sofistikovanou obhajobu jejich práv

Partneři advokátní kanceláře a i jednotliví advokáti se aktivně

všemi dostupnými právními prostředky. Neodbytnost a důraz-

účastní veřejného života. Například partner a zakladatel kan-

nost při prosazování práv klientů jsou zásadami, které se v do-

celáře JUDr. Petr Toman je předsedou redakční rady Bulletinu

savadní praxi kanceláře osvědčily. Trpělivá práce s otevřenými

advokacie, prestižního časopisu vydávaného Českou advokátní

informačními zdroji spolu s inovativním a kreativním přístupem

komorou. Aktivity v oblasti charitativní a politické patří také

k řešením problémů účinnou obhajobu práv a oprávněných zájmů

k pravidelným činnostem členů týmu.

klientů ještě zvyšuje.

•

Svým klientům v oblasti nesporné a smluvní agendy nabízí
advokátní kancelář detailní znalost českého podnikatelského
a právního prostředí, široké možnosti komunikace s orgány veřejné moci a zahraničními partnerskými právními kancelářemi.
Při poskytování právních služeb v oblasti nesporné a smluvní
agendy využívá kancelář své vlastní zkušenosti nabyté v oblasti
agendy sporné, a naopak.
Všichni advokáti a advokátní koncipienti kanceláře jsou bezúhonní a erudovaní právníci řádně zapsaní v seznamu advokátů
vedeném Českou advokátní komorou. JUDr. Petr Toman je současně zapsán v seznamu advokátů vedeném Slovenskou advokátní komorou. Proti žádnému advokátovi kanceláře TOMAN,

TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI
ADRESA:

DEVÁTÝ & PARTNEŘI není vedeno kárné řízení před orgány
České advokátní komory ani Slovenské advokátní komory. Personální politika kanceláře je zaměřena na dlouhodobou spolupráci
s důrazem kladeným na loajalitu a věrnost.
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Advokátní kancelář
Vejmelka & Wünsch
Kancelář Vejmelka & Wünsch poskytuje komplexní právní služby ve

i zakládání dceřiných společností a poboček zahraničních společností

všech oborech práva, souvisejících zejména s podnikatelskou činnos-

v České republice a zastupování před rejstříkovými soudy. Pravidelnou

tí, ale také s činností a postavením veřejných institucí a orgánů místní

součástí činnosti kanceláře Vejmelka & Wünsch je realizace rozsáhlých

samosprávy.

právních auditů (due diligence) a příprava smluvních dokumentů při
realizaci strategických obchodních záměrů (včetně tzv. „projektů na

Kancelář byla založena v roce 1990 jako pobočka rakouské advokátní

zelené louce“) zahraničních, i tuzemských investorů v České republice

kanceláře Heller,Löber, Bahn & Partner. Stala se tak jednou z prvních

v nejrůznějších odvětvích obchodu a průmyslu. V kanceláři působí i od-

zahraničních právních kanceláří na území bývalého Československa.

borníci pro oblast práva informačních technologií a farmaceutického

Po sloučení s druhou největší německou právní firmou Bruckhaus

práva, práva ochrany spotřebitele a pro celou řadu dalších odvětví sou-

Westrick Stegemann změnila své jméno na Bruckhaus Westrick Heller

kromého i veřejného práva. Rozsáhlé know-how a zkušenosti získané

Löber, které bylo v roce 2000 při sloučení s anglickou advokátní kan-

dlouholetou praxí řadí advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch na jed-

celáří Freshfields Deringer změněno na Freshfields Bruckhaus Derin-

no z předních míst mezi advokátními kancelářemi v České republice.

ger. V roce 2002 převzali pražskou pobočku Freshfields Bruckhaus Deringer stávající společníci Vejmelka & Wünsch JUDr. Josef Vejmelka

Profil

a JUDr. Petr Wünsch, kteří byli partnery zmíněných zahraničních advokátních kanceláří. Kancelář Freshfields Bruckhaus Deringer patří i na-

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

dále mezi zahraniční advokátní kanceláře, s nimiž Vejmelka & Wünsch

Tým právníků kanceláře Vejmelka & Wünsch prokázal v řadě význam-

úzce spolupracuje. Kancelář Vejmelka & Wünsch poskytuje komplexní

ných projektů z oblasti práva obchodních společností schopnost po-

právní služby ve všech oborech práva, souvisejících zejména s podni-

skytnout právní služby zahraničním i tuzemským klientům ve špič-

katelskou činností, ale také s činností a postavením veřejných institucí

kové kvalitě.

a orgánů místní samosprávy. Právní poradenství kanceláře Vejmelka &
Wünsch zahrnuje právo společností včetně problematiky majetkových

Právní poradenství kanceláře zahrnuje všechny sféry korporátního

dispozic s podniky a společných podniků (joint ventures), mediální

práva, zejména:

a telekomunikační právo, soutěžní právo, bankovní a pojišťovací právo, právní otázky transakcí s nemovitostmi a stavební právo, pracovní
právo, duševní vlastnictví, ale i právní problémy z oblasti energetiky
a životního prostředí, daňové právo, obchodněprávní a občanskoprávní
závazkové vztahy a mezinárodní právo soukromé. Součástí široké palety poskytovaných služeb je rovněž mimosoudní urovnávání sporů,
zastupování klientů před řádnými a rozhodčími soudy a hájení jejich
zájmů v konkurzních a insolvenčních řízeních a v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, finančními, pracovními, stavebními, celními a jinými správními úřady. K aktivitám kanceláře patří

fúze, rozdělení a jiné přeměny obchodních společností
• akvizice,
poskytování komplexních právních služeb zahraničním investo• rům při zahájení jejich podnikatelské činnosti na území České
republiky

s podnikem
• dispozice
převody obchodních podílů, akcií a jiného majetku
• běžnou společenskoprávní agendu a corporate governance
• vztahy v rámci koncernu
• ochranu práv akcionářů/společníků
• vypořádání menšinových akcionářů při přeměně
•
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prosazování nároků ze smluv
• provádění
obchodněprávních auditů (due diligence) a přípravu
• obchodněprávních
stanovisek a posudků (legal opinion)
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Právní poradenství v oboru bankovního a finančního práva je významnou součástí právních služeb advokátní kanceláře Vejmelka &
Wünsch. Zahrnuje zejména:

služby v oblasti hospodářské soutěže, včetně veřejné podpory a veřejných zakázek, a to jak podle českého práva, tak i podle právních
předpisů Evropské unie, zejména:

v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské
• zastupování
soutěže, Evropskou komisí a v řízeních před soudy
posouzení transakcí (fúzí a akvizic) z hlediska nezbyt• předběžné
nosti požádat o povolení spojení ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komise, včetně vypracování návrhu

na povolení spojení
• prospektů cenných papírů
provedení komplexních soutěžních auditů, tj. posouzení smluv• ních ujednání a obchodních praktik z hlediska jejich slučitelnosti
poradenství v oblasti kapitálového trhu
• právní
s platnými právními předpisy v oblasti ochrany hospodářské soupřípravu a posuzování úvěrových smluv a zastupování klientů
• při
těže, rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
jejich projednávání a uzavírání, a to jak na straně úvěrujících
právní poradenství při obchodování s cennými papíry a přípravě

bank, tak i úvěrovaných subjektů

Evropské komise a příslušných soudních orgánů, navržení opatře-

finanční a operativní leasing movitého majetku (zejména doprav-

ní k odstranění případně zjištěného závadného stavu a vypraco-

• ních prostředků, včetně letadel, užitkových vozidel, stavebních
strojů a strojírenských zařízení) i nemovitostí, včetně přípravy
a posuzování všeobecných leasingových podmínek a další smluvní dokumentace

právní poradenství investičním fondům
• právní
poradenství při přípravě nabídek na odkoupení a převzetí
• účastnických
cenných papírů
přípravu a posuzování všech typů zajišťovacích smluv, bankov• ních záruk a ručitelských prohlášení
právní poradenství při refinancování
• provádění
finančněprávních auditů (due diligence) a přípravu fi• nančněprávních
stanovisek a posudků (legal opinion)

vání praktických manuálů pro snížení rizika porušení soutěžních
pravidel

interních pravidel pro postup odpovědných pracovní• kůvypracování
v případě šetření v prostorách podniku (tzv. dawn raid manuál)
analyzování slučitelnosti zamýšlené či poskytované veřejné pod• pory
s příslušnými právními předpisy Evropské unie
právní podpora zadavatelům a uchazečům při výběrových říze• ních, včetně vypracování zadávací a smluvní dokumentace a podpory při přípravě nabídek
ŘEŠENÍ SPORŮ, SOUDNÍ A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ
Advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch je účinnou oporou svých
klientů při vedení obchodněprávních, občanskoprávních, pracovně-

NEMOVITOSTI, VÝSTAVBA A DEVELOPMENT

právních i jiných sporů. Právní služby poskytované zkušenými práv-

Právníci kanceláře Vejmelka & Wünsch mají rozsáhlé zkušenosti

níky zahrnují zejména:

s uspokojováním rozmanitých potřeb podnikatelských i nepodnikatelských subjektů spadajících do těchto oblastí. Praxe kanceláře zahrnuje zejména:

poradenství při prodeji, nájmu a jiných dispozicích
• správní
nemovitostmi všeho druhu včetně průmyslových areálů, bytových domů a jiných budov, bytů a nebytových prostor a pozemků

právní rozbor věci, včetně posouzení očekávané míry úspěšnosti
• klienta
v případném soudním či rozhodčím řízení
zastupování klientů v předžalobních jednáních a přípravu smluv
• o narovnání
smluv o prorogaci/derogaci pravomoci soudů, ujednání
• opřípravu
místní příslušnosti soudů a rozhodčích doložek
žalob, opravných prostředků a jiných podání adresova• přípravu
ných řádným i rozhodčím soudům a správním orgánům
stížností k Ústavnímu soudu ČR i k Evropskému soudu
• přípravu
pro lidská práva
zastupování klientů před řádnými soudy všech stupňů, včetně
• Nejvyššího
soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR a Ústavní-

• meny
posuzování a uplatňování restitučních nároků i obranu klientů
• před
restitučními nároky
zastupování ve stavebních a jiných správních řízeních
• komplexní právní služby při realizaci developerských a dalších ho soudu ČR
• investičních projektů v oblasti nemovitostí
zastupování klientů v rozhodčím řízení
• zastupování
právní audity (due diligence) nemovitého majetku a přípravu
klientů v řízeních o uznání a výkonu cizozemských
• právních stanovisek a posudků (legal opinion)
• soudních rozhodnutí
a rozhodčích nálezů
zastupování klientů ve správních řízeních všeho druhu
•
HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
smluvní zatěžování nemovitostí zástavními právy a věcnými bře-

Advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch poskytuje komplexní právní
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DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

vědí, okamžitých zrušení pracovního poměru, dohod o ukončení

Součástí komplexních služeb, které advokátní kancelář Vejmelka &

pracovního poměru, jakož i dohod o zákazu konkurence po ukon-

Wünsch poskytuje, je i právní poradenství v oblasti práva duševního

čení pracovního poměru a další služby s ukončením pracovního

vlastnictví, včetně problematiky informačních technologií a nekalé

poměru související

soutěže. Tyto služby zahrnují zejména:

právní servis při hromadném propouštění

• přípravu pracovních a organizačních řádů a jiných pracovněprávrozbory případů porušování autorských práv, práv
• kprávní
• ních interních předpisů a organizačních opatření
ochranným známkám, k průmyslovým vzorům, patentům, i jiných průmyslových práv jakož i porušování práv z internetových
benefitních a jiných motivačních programů pro manažery
• tvorbu
domén a právní rozbory případů nekalosoutěžního jednání
i řadové zaměstnance
licenčních smluv a jiných smluvních dokumentů, jejichž
zastupování zaměstnavatelů i zaměstnanců v pracovněprávních
• přípravu
• sporech
předmětem jsou autorská, průmyslová a jiná práva spadající do
oboru duševního vlastnictví
při kolektivním vyjednávání
• poradenství
podávání přihlášek národních, evropských a mezinárodních
provádění pracovněprávních auditů (due diligence)
• ochranných známek
•
OBCHODNÍ A OBČANSKÉ PRÁVO, MEZINÁRODNÍ PRÁVO
klientů v soudních a rozhodčích řízeních, týkajících
• zastupování
se autorských práv, průmyslových práv a jiných práv spadajících
SOUKROMÉ
do oboru práva duševního vlastnictví, včetně práv k informačním

Tyto obory práva, které se vzhledem k jejich charakteru logicky prolí-

technologiím a práv z internetových domén

nají s ostatními obory práva, ve kterých své služby advokátní kance-

zastupování klientů před Úřadem průmyslového vlastnictví v ří-

lář Vejmelka & Wünsch poskytuje, jsou samozřejmou a významnou

• zeních zejména o zápisu/výmazu ochranných známek a jiných

součástí její specializace, uplatňované nejen v jejím projektovém po-

průmyslových práv a v dalších řízeních

radenství, ale i při uspokojování každodenních potřeb klientů. Právní

provádění právních auditů (due diligence) týkajících se průmys-

služby kanceláře zahrnují zejména:

• lových práv a jiných práv spadajících do oboru práva duševního
vlastnictví

• právní poradenství poskytovatelům služeb informační společnosti
INSOLVENCE A RESTRUKTURALIZACE
Advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch poskytuje komplexní poradenství věřitelům, dlužníkům a dalším subjektům v insolvenčním řízení i při restrukturalizaci podniků či skupin mimo insolvenční řízení,
které zahrnuje zejména:

vhodnosti či nezbytnosti zahájení insolvenčního řízení
• posuzování
zastupování společností ohrožených úpadkem při jednání s vě• řiteli
insolvenčních návrhů a přihlášek pohledávek
• přípravu
zastupování na schůzích věřitelů i ve věřitelském výboru
• zastupování v incidenčních sporech
• přípravu návrhů na reorganizaci i reorganizačních plánů, poraden• ství v souvislosti s jejich plněním
• analýzy návrhů smluv z pohledu rizika insolvenčního řízení

všech typů obchodněprávních a občanskoprávních
• přípravu
smluv, včetně všeobecných obchodních podmínek, zastupování
klientů při jejich projednávání a uzavírání i při prosazování nároků
z nich vyplývajících

poradenství podle předpisů na ochranu spotřebitele
• posuzování
• i na zdraví a uplatňování nároků na náhradu škody na majetku
posuzování a uplatňování nároků podle předpisů na ochranu
• osobnosti
vymáhání pohledávek
• posuzování
pojistných nároků a přípravu pojistných smluv, včetně
• přípravy všeobecných
pojistných podmínek
právní poradenství a zastupování klientů v dědickém řízení
• právní poradenství podle předpisů rodinného práva
• posuzování a uplatňování restitučních nároků
• přípravu dohod o volbě práva a posuzování aplikace kolizních no• rem
v souvislosti s výkladem a aplikací ustanovení mezi• poradenství
národních smluv

PRACOVNÍ PRÁVO
Díky četnosti poptávky zejména podnikatelských subjektů patří po-

FARMACEUTICKÉ PRÁVO

skytování pracovněprávních služeb mezi stěžejní činnosti advokátní

Advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch disponuje rozsáhlými zna-

kanceláře Vejmelka & Wünsch a zahrnuje zejména:

lostmi a zkušenostmi také v oblasti farmaceutického práva, včetně

regulace reklamy na humánní i veterinární léčivé přípravky. Její práv• smluv a jejich změn
ní služby zahrnují zejména:
posuzování peněžitých a jiných pracovněprávních nároků
přípravu smluvních dokumentů v souvislosti se zajišťováním kli• posuzování důvodů ukončení pracovního poměru, přípravu výpo- • nických
hodnocení a neintervenčních farmaceutických studií,
•
přípravu pracovních, manažerských a dalších pracovněprávních
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včetně jednání se zdravotnickými zařízeními a zkoušejícími o ob-

evropského práva, včetně právní pomoci při ochraně práv spotřebite-

sahu smluvních podmínek

le v rámci Evropské unie zahrnuje praxe právních specialistů kance-

zejména:
• žadavky, včetně zastupování před příslušnými správními orgány láře,právní
v oblasti hospodářské soutěže a smluvních vztahů
• v rámcipomoc
Evropské unie
poskytování právního poradenství při registraci léčivých příprav• ků a v souvislosti s cenovou regulací léčiv a obchodováním s léči- právo nekalé soutěže a veřejných zakázek
• právní servis při zakládání evropských společností (societas eurovy, včetně zastupování před příslušnými správními orgány
• při fúzi evropských společností a změně jejich sídla
• poradenství z hlediska ochrany osobních údajů pacientů a lékařů paea),
právních stanovisek a posudků (legal opinion)
• přípravu
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
poradenství v oblasti fondů Evropské unie
• poradenství v souvislosti s řízením před orgány Evropské unie
Díky zkušenému týmu právníků poskytuje advokátní kancelář Vejmel•
ka & Wünsch odborné právní poradenství rovněž v oblasti ochrany
posuzování souladu reklamy na léčivé přípravky se zákonnými po-

osobních údajů. Tyto právní služby zahrnují zejména:

• údajů
smluvních dokumentů pro zpracování osobních údajů
• přípravu
právní poradenství při předávání osobních údajů do zahraničí
• zastupování v řízeních před Úřadem pro ochranu osobních údajů
• posuzování opatření ke sledování elektronické pošty a využití elek• tronických komunikačních zařízení z pohledu ochrany soukromí

Pro bono

registraci správců osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních
Advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch si je jako renomovaný poskytovatel právních služeb plně vědoma své odpovědnosti za fungování
společnosti, založené na vládě práva. Z tohoto důvodu se také aktivně
podílí na poskytování pro bono právních služeb jednotlivcům s omezenými příjmy a neziskovým organizacím a svoji podporu rozvoje pro
bono právních služeb advokátů vyjádřila v roce 2008 nejen podpisem
pro bono deklarace, ale zejména ochotou poskytovat uvedeným sub-

PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

jektům právní služby v rámci projektu Pro bono centra. V této souvis-

Zkušený tým právníků kanceláře Vejmelka & Wünsch účinně pomá-

losti poskytla advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch právní pomoc

há svým klientům orientovat se v častých změnách právních před-

například nevládní organizaci Iuridicum Remedium, o. s. při posuzo-

pisů, ke kterým zvláště v oblasti environmentálního práva dochází.

vání diskriminačních podmínek při vydávání anonymní čipové karty

Právní služby kanceláře zahrnují zejména:

„opencard“ nebo organizaci INEX – Sdružení dobrovolnických aktivit

• integrovanou prevencí a omezováním znečišťování (EIA /integro-

poradenství související s hodnocením vlivů na životní prostředí,

při právním zajištění dobrovolnické práce v zahraničních projektech.

vané povolení – IPPC)

Mezinárodní právnické organizace

• právních stanovisek a posudků (legal opinion)
zastupování klientů před správními orgány i soudy ve věcech
• ochrany
životního prostředí
právní poradenství v oblasti nakládání s odpady, včetně nebez• pečných odpadů, obaly, chemickými látkami a chemickými příekologické právní audity (due diligence) a přípravu ekologických

IBA
Společníci advokátní kanceláře Vejmelka & Wünsch jsou členy IBA –
největší a nejprestižnější celosvětové organizace právníků a účastní
se jejích akcí.

pravky

THE LEGAL 500

právní poradenství podle předpisů o nejvyšší přípustnosti toxic-

The Legal 500 – renomovaná nezávislá společnost zabývající se hod-

• kých a zdraví škodlivých látek především v oblasti textilního a po-

nocením právních firem doporučuje advokátní kancelář Vejmelka

travinářského průmyslu

& Wünsch především jako specialistu pro oblast obchodního práva

právní poradenství na úseku ochrany vod, prevence závažných

a práva obchodních společností (včetně fúzí a akvizic) a pro oblast

• havárií
s příslušnými odbornými osobami na jednotlivých úse• spolupráci
cích ochrany životního prostředí

práva nemovitostí. Oceňovány jsou zkušenosti kanceláře Vejmelka &
Wünsch v oblasti telekomunikace, média a technologie.
PRACTICAL LAW COMPANY

PRÁVO EU

Britská ratingová agentura Practical Law Company (PLC) doporuču-

Advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch poskytuje komplexní práv-

je již po léta advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch především pro

ní poradenství v oblasti evropského (komunitárního) práva, které se

následující právní oblasti: hospodářská soutěž, obchodní právo a prá-

vstupem České republiky do Evropské unie stalo součástí českého

vo obchodních společností (včetně fúzí a akvizic), restrukturalizace

právního řádu. Kromě běžného právního poradenství podle předpisů

a insolvence.
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EUROPEAN LEGAL EXPERTS

Petr Wünsch, advokát, JUDr.

Evropští právní experti – od roku 2001 vydává společnost Legal

Titul doktora práv získal v roce 1978 na Právnické fakultě Univerzi-

Business přehled právních odborníků celé Evropy. Každoročně

ty Karlovy v Praze. Od roku 1978 do roku 1980 pracoval jako právník

jsou tam uváděna jména společníků advokátní kanceláře Vejmelka

v Československé obchodní bance, kde se zaměřoval na mezinárod-

& Wünsch, a to jako evropských expertů pro Českou republiku ze-

ní úvěrové smlouvy. Od roku 1980 do roku 1989 působil jako právník

jména v právních oblastech obchodního práva a práva obchodních

a později také jako vedoucí právního oddělení několika ministerstev

společností (včetně fúzí a akvizic) a dále IP, IT a telekomunikace.

příslušných pro oblast průmyslu a obchodu. V letech 1989 až 1991
se v rámci příslušné pracovní skupiny Úřadu průmyslového vlastnic-

CHAMBERS EUROPE

tví zabýval harmonizací základních československých průmyslově-

Chambers Guide je považován za nejprestižnější nezávislý žebříček

právních předpisů se západoevropskými zákonnými úpravami. Petr

v oblasti hodnocení právních firem. Tento žebříček vychází kaž-

Wünsch je členem České advokátní komory a IBA. Od roku 1991 do

doročně jako referenční nástroj pro klienty advokátních kanceláří

roku 1998 působil jako advokát v pražské pobočce advokátní kance-

a jejich tvůrci si zakládají na objektivitě svých zjištění. Ratingová

láře Heller Löber Bahn & Partner. V této kanceláři vykonával svou

publikace Chambers Europe pro rok 2009 hodnotí advokátní kance-

advokátní praxi i v letech 1998 až 2000, kdy byla pobočkou advokátní

lář Vejmelka & Wünsch jako přední právní firmu v ČR v oblastech

kanceláře Bruckhaus Westrick Heller Löber a v letech 2000 až 2002,

práva obchodních spo lečností, včetně fúzí a akvizicí a práva ochra-

kdy tato kancelář byla součástí sítě advokátních kanceláří Freshfields

ny hospodářské soutěže.

Bruckhaus Deringer. V roce 2002 převzal společně s Josefem Vejmelkou pražskou pobočku advokátní kanceláře Freshfields Bruckhaus

Představujeme náš team

Deringer a založil veřejnou obchodní společnost advokátů Vejmelka &
Wünsch, v.o.s. (nyní s.r.o.). Hovoří česky, německy, anglicky, švédsky,

Josef Vejmelka, advokát, JUDr.

rusky a slovensky (soudní tlumočník jazyka německého a švédského).

Titul doktora práv získal v roce 1978 na Právnické fakultě Univer-

Je spoluautorem publikace Československé obchodní právo a článků

zity Karlovy v Praze. V letech 1979 až 1985 působil jako podnikový

týkajících se zejména práva společností, jakož i mezinárodního práva

právník v podniku zahraničního obchodu, kde se specializoval na

soukromého a průmyslověprávní problematiky. V současné době se

obchodní a autorské právo. Od roku 1985 do roku 1990 pracoval

specializuje na obchodní právo, fúze a akvizice, právo nemovitostí,

jako podnikový právník v České státní pojišťovně se zaměřením

duševní vlastnictví, jakož i finanční a pracovní právo.

na pojišťovací, obchodní a občanské právo. V roce 1988 byl jmenován jednatelem národní sekce AIDA. Josef Vejmelka je členem

Lucie Dietschová, advokátka, Mgr.

České advokátní komory a IBA. V roce 1990 začal pracovat v praž-

Lucie Dietschová ukončila studium na Právnické fakultě Univerzity

ské pobočce advokátní kanceláře Heller Löber Bahn & Partner,

Karlovy v Praze se zaměřením na mezinárodní právo veřejné a me-

kterou vedl a v níž od roku 1991 působil jako advokát. V této kan-

zinárodní vztahy. V roce 1996 jí byla udělena cena Bernarda Bolzana

celáři vykonával svou advokátní praxi i v letech 1998 až 2000, kdy

za práci „Mezinárodněprávní aspekty kontroly drog (Mechanismus

byla pobočkou advokátní kanceláře Bruckhaus Westrick Heller

OSN, kontrola legálního obchodu)“. Praxi advokátní koncipientky

Löber a v letech 2000 až 2002, kdy tato kancelář byla součástí sítě

vykonala v letech 1998 až 2001 v mezinárodních advokátních kance-

advokátních kanceláří Freshfields Bruckhaus Deringer. V roce

lářích Bruckhaus Westrick Heller Löber a Freshfields Bruckhaus De-

2002 převzal společně s Petrem Wünschem pražskou pobočku

ringer. Po složení advokátní zkoušky a zápisu do seznamu advokátů

advokátní kanceláře Freshfields Bruckhaus Deringer a založil ve-

České advokátní komory v roce 2001 působila v advokátní kanceláři

řejnou obchodní společnost advokátů Vejmelka & Wünsch, v.o.s.

Freshfields Bruckhaus Deringer jako advokátka. Od roku 2002, kdy

(nyní s.r.o.). Účastnil se jako řečník na řadě mezinárodních seminá-

došlo k převzetí pražské pobočky advokátní kanceláře Freshfields

řů a konferencí. Hovoří plynně česky, slovensky, anglicky, němec-

Bruckhaus Deringer jejími tehdejšími partnery Josefem Vejmelkou

ky a rusky. Je spoluautorem publikace Československé obchodní

a Petrem Wünschem, vykonává advokacii v advokátní kanceláři

právo a autorem různých právních článků, týkajících se zejména

Vejmelka & Wünsch, jejíž partnerkou se stala v roce 2008. Lucie Diet-

otázek zahraničních investic, včetně příslušných programů apli-

schová je spoluautorkou více odborných publikací, včetně publikací

kovaných v České republice, otázek soutěžního práva ve spojení

zahraničních. Specializuje se na přípravu rozsáhlých právních auditů

s fúzemi (merger notification regime), problematiky autorskopráv-

(due diligence), oblast práva společností a obchodní právo, pracovní

ních a pojišťovacích smluv. V současné době se specializuje na

právo, právní vztahy k nemovitostem, stavební právo, právní poraden-

obchodní právo, fúze a akvizice, hospodářskou soutěž a na právo

ství pro subjekty veřejné správy, zejména pro územní samosprávné

nemovitostí.

celky, konfiskační a restituční zákonodárství. Hovoří plynně česky
a německy.
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Martin Peckl, advokát, Mgr.

a Petrem Wünschem v roce 2002 působí jako advokátka v advokát-

Martin Peckl začal pracovat pro naši kancelář (v té době součást ad-

ní kanceláři Vejmelka & Wünsch. Markéta Protivánková je členkou

vokátní kanceláře Bruckhaus Westrick Heller Löber) již v průběhu

České advokátní komory. Hovoří česky, anglicky, německy a italsky.

svého studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce

V současné době se specializuje na obchodní právo, fúze a akvizice,

2000. Po ročním studijním pobytu na univerzitě v Turku (Finsko) na-

právo nemovitostí a právo životního prostředí.

stoupil do advokátní kanceláře Freshfields Bruckhaus Deringer jako
advokátní koncipient a po převzetí pražské pobočky advokátní kan-

Jitka Otmarová, advokátka, Mgr.

celáře Freshfields Bruckhaus Deringer jejími tehdejšími partnery Jo-

Titul magistra práv získala v roce 1998 na Právnické fakultě Univerzi-

sefem Vejmelkou a Petrem Wünschem v roce 2002, působil nejprve

ty Karlovy v Praze. Po absolvování postgraduálního studia mezinárod-

v této pozici i ve veřejné obchodní společnosti advokátů Vejmelka &

ního obchodního práva na Univerzitě René Descartes v Paříži (DESS)

Wünsch (nyní s.r.o.). Od roku 2005 je jako advokát členem České ad-

působila v letech 1999 až 2005 v pražské pobočce známé francouzské

vokátní komory. V roce 2008 se stal partnerem advokátní kanceláře

advokátní kanceláře. Poté pracovala jako advokátka v renomované

Vejmelka & Wünsch. Martin Peckl má zkušenosti v oblasti práva ob-

pražské advokátní kanceláři. Do advokátní kanceláře Vejmelka &

chodních společností (včetně fúzí a akvizic), práva cenných papírů,

Wünsch nastoupila v roce 2007. Jitka Otmarová se ve své právní praxi

pracovního práva a práva nemovitostí. Hovoří plynně česky a němec-

věnuje zejména právu obchodnímu, pracovnímu a soutěžnímu, jakož

ky (dvojjazyčně), jakož i anglicky.

i právu nemovitostí a právu duševního vlastnictví. Členkou České advokátní komory jako advokátka je od roku 2002. Hovoří česky, fran-

Tomáš Fialam, advokát, Mgr., Ph.D.

couzsky a anglicky.

Magisterské studium práv na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně ukončil v roce 1993, titul Ph.D. v oboru obchodní právo získal

Petr Dvořák, advokát, Mgr.

na téže univerzitě v roce 2001. Od roku 1993 do roku 2001 pracoval

Titul magistra práv získal v roce 2005 na Právnické fakultě Univerzity

na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde v letech 1999 – 2001

Karlovy v Praze. Během studia absolvoval studijní pobyt na Právnické

zastával funkci ředitele odboru evropské integrace a mezinárodního

fakultě Univerzity Fridricha Viléma v Bonnu. Následně, v letech 2005

práva a byl rovněž členem rozkladové komise pro oblast hospodářské

až 2007, vykonával praxi jako advokátní koncipient v renomované

soutěže. V letech 2001 – 2002 pracoval jako,advokátní koncipient v ad-

pražské advokátní kanceláři. Do naší advokátní kanceláře Vejmelka

vokátní kanceláři Freshfields Bruckhaus Deringer. Od převzetí pražské

& Wünsch nastoupil v roce 2007. Petr Dvořák se ve své praxi speci-

pobočky této advokátní kanceláře jejími tehdejšími partnery Josefem

alizuje na oblast práva obchodních společností a obchodního práva,

Vejmelkou a Petrem Wünschem v roce 2002 vykonával svoji praxi v ad-

akvizice a s nimi související právní audity a pracovní právo. Od roku

vokátní kanceláři Vejmelka & Wünsch, ve které od roku 2005 půso-

2008 je jako advokát členem České advokátní komory. Hovoří česky,

bí jako advokát. V roce 2008 se stal partnerem advokátní kanceláře

německy a anglicky.

Vejmelka & Wünsch. Je členem České advokátní komory a České asociace pro soutěžní právo. Účastnil se jako řečník řady seminářů a kon-

Jiří Vlastník, advokát, JUDr., Ph.D.

ferencí zaměřených na oblast ochrany hospodářské soutěže a rovněž

Jiří Vlastník v roce 2000 absolvoval bakalářský studijní program

publikoval řadu právních článků týkajících se této oblasti. Ratingovou

na Policejní akademii ČR. Titul magistra práv získal v roce 2005 na

publikací Chambers Europe 2009 byl vyhodnocen jako vedoucí odbor-

Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, tituly Ph.D. a JUDr. na

ník v oblasti soutěžního práva. Hovoří česky a anglicky. V současné

téže fakultě v roce 2008. Během studií absolvoval studijní pobyty ve

době se specializuje na oblast soutěžního práva, právní úpravu zadává-

Francii na Právnické fakultě Université Nancy 2 a při Université Paris

ní veřejných zakázek, ochrany osobních údajů a farmaceutické právo.

II – Panthéon-Assas. V letech 2005 až 2008 vykonával praxi advokátního koncipienta v renomované pražské advokátní kanceláři. Od roku

Markéta Protivánková, advokátka, JUDr., Ph.D.

2008 je jako advokát členem České advokátní komory. Do advokátní

Titul magistra práv získala v roce 1998 na Právnické fakultě Univerzi-

kanceláře Vejmelka & Wünsch nastoupil v roce 2009. Jiří Vlastník se

ty Karlovy v Praze, titul doktora práv na téže univerzitě v roce 2002.

věnuje především obchodnímu právu, zejména právu korporátnímu

Od roku 1998 do roku 2000 pracovala jako advokátní koncipientka

a závazkovému, dále právu občanskému, evropskému, jakož i řešení

v pražské pobočce advokátní kanceláře Bruckhaus Westrick Heller

právních sporů. Je autorem či spoluautorem řady právních publikací.

Löber. V této advokátní kanceláři vykonávala svou praxi i v letech

Hovoří česky, anglicky a francouzsky.

2000 až 2002, kdy tato kancelář byla součástí světové sítě advokátních kanceláří Freshfields Bruckhaus Deringer. Od roku 2002 je advo-

Jakub Vaněk, advokát, JUDr.

kátkou. Od převzetí pražské pobočky advokátní kanceláře Freshfields

Své právnické vzdělání získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

Bruckhaus Deringer jejími tehdejšími partnery Josefem Vejmelkou

v Praze. Během studia absolvoval studijní pobyt na Právnické fakultě
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Univerzity Heinricha Heineho v Düsseldorfu. Následně vykonával pra-

School ve Velké Británii ukončený získáním Diploma in Legal Studies

xi advokátního koncipienta v pražské pobočce renomované meziná-

(s vyznamenáním) a v letech 2005 až 2006 absolvovala na téže univer-

rodní advokátní kanceláře. Do advokátní kanceláře Vejmelka & Wün-

zitě postgraduální studium se zaměřením na evropské právo a právo

sch nastoupil v roce 2006. Jakub Vaněk se specializuje především na

mezinárodního obchodu ukončené získáním titulu Master of Laws

komplexní právní poradenství v oblasti obchodního práva, zejména

(s vyznamenáním). V letech 2007 až 2009 vykonávala právní praxi

práva obchodních společností, fúze a akvizice, corporate governance,

advokátní koncipientky v pražských pobočkách renomovaných me-

jakož i na obchodněprávní a občanskoprávní vztahy a pracovní právo.

zinárodních advokátních kanceláří. Do advokátní kanceláře Vejmelka

Od roku 2010 je jako advokát členem České advokátní komory. Hovoří

& Wünsch nastoupila v roce 2010. Irena Homolová je jako advokátka

česky, anglicky a německy.

členkou České advokátní komory od roku 2011. Ve své praxi se zaměřuje především na obchodní právo, zejména oblast korporátního

Milan Holeček, advokát, Mgr.

práva a závazkových vztahů, občanské právo, jakož i spornou agendu

Magisterské studium práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

a oblast pracovního práva. Vedle češtiny hovoří i anglicky a španěl-

v Praze ukončil v roce 2006 a v témže roce nastoupil jako koncipient

sky.

do advokátní kanceláře Vejmelka & Wünsch. V roce 2010 byl zapsán

•

do seznamu advokátů České advokátní komory. Během studií absolvoval studijní pobyt v tureckém Istanbulu a švédském Lundu, kde se
na právnické fakultě Lund University zabýval evropským právem. Milan Holeček se ve své praxi specializuje na oblast občanskoprávních
a obchodněprávních závazků, korporátní právo, pracovní právo, právo
kapitálových trhů a cenných papírů, energetické právo a právo duševního vlastnictví. Hovoří česky, anglicky a turecky.
Silvie Király, advokát, Mgr.
Své právnické vzdělání dokončila v roce 2006 získáním titulu magistry
práva na Právnické fakultě ZČU v Plzni. Při studiu se zaměřila na mezinárodní právo veřejné. Několikrát se zúčastnila mezinárodních právnických soutěží moot court, a to v roce 2003 Telders International Law
Moot Court Competition v nizozemském Haagu a v roce 2004 Philip
C. Jessup International Law Moot Court Competition ve Washingtonu
D.C. V roce 2004 absolvovala letní studijní kurs mezinárodního trestního práva pořádaný Grotius Centre For International Legal Studies,
Campus Den Haag. V roce 2007 se zúčastnila konference k 10. výročí
založení Mezinárodního trestního tribunálu konané v nizozemském
Haagu. Rok před dokončením svých studií absolvovala roční studijní
pobyt ve Velké Británii na School of Law, Manchester Metropolitan
University v Manchesteru, který následovala půlroční pracovní stáž
v kanceláři Amy Tsang & Co. Solicitors v Manchesteru. Do advokátní
kanceláře Vejmelka & Wünsch nastoupila v roce 2007 jako advokátní
koncipientka s jeden a půl roční praxí ve známe pražské advokátní
kanceláři. Od roku 2010 je členkou České advokátní komory. Ve své
praxi se Silvie Király zaměřuje na obchodní právo, zejména M&A,
právo bytů a nebytových prostor a sporovou agendu. Hovoří plynně
česky a anglicky.
Irena Homolová, advokátka, JUDr., LL.M.

Vejmelka & Wünsch
ADRESA:

Titul magistra práv (s vyznamenáním) získala v roce 2005 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, titul JUDr. v oboru evropské
právo získala v roce 2008. V letech 2004 až 2005 absolvovala roční
pregraduální studijní program na Univerzitě v Cardiffu, Cardiff Law

URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Italská 27
Praha 2
120 00
www.vejwun.cz
prague@vejwun.cz
222 253 050
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Velíšek & Podpěra
Společnost Velíšek & Podpěra – advokátní kancelář s.r.o. působí na

V rámci své činnosti advokátní kancelář klade mimořádný důraz na

trhu právních služeb od 1. 1. 2006. V průběhu své dosavadní činnosti si

to, aby se na každé transakci, jíž se účastní, podíleli týmově či samo-

advokátní kancelář vybudovala renomované postavení, o čemž svědčí

statně právníci s příslušnou zkušeností a kvalifikací, a to v závislosti

i její členství v mezinárodní síti advokátních kanceláří CICERO™.

na rozsahu a náročnosti poptávaných právních služeb V současné
době se na činnosti advokátní kanceláře podílí 12 advokátů a 7 ad-

Jsme renomovaná advokátní kancelář poskytující právní služby té

vokátních koncipientů. Těmto právníkům je pak k dispozici zkušený

nejvyšší kvality zejména v těchto oblastech: občanské a obchodní

a početný 15členný administrativní personál, jenž spolehlivě přispívá

právo, právo obchodních společností, fúze a akvizice, právní vztahy

k řádnému a včasnému splnění požadavků ze strany klientů. Všechny

k nemovitostem, bankovnictví a finance, soutěžní právo, právo dušev-

tyto aspekty přispívají k tomu, že advokátní kancelář poskytuje svým

ního vlastnictví, pracovní právo, úpadkové právo, restrukturalizace,

klientům služby té nejvyšší kvality.

daňové právo, Evropské právo, stavební právo, správní právo, kapitáa další.

Právníci pracující v současné době ve
firmě Velíšek & Podpěra:

Ve všech těchto oblastech a stejně tak v jednotlivých oblastech výše

Mgr. Bc. Jiří Podpěra (společník), advokátem od r. 2004. Jazykové

uvedených zastupuje advokátní kancelář své klienty před soudy

znalosti: čeština, angličtina, ruština. Vzdělání: Právnická fakulta Uni-

všech stupňů a též před rozhodčími soudy a orgány.

verzity Karlovy (abs. 1999, Mgr.), Vysoká škola ekonomická v Praze,

lové trhy a bankovní právo, směnečné právo, právo životního prostředí

Fakulta financí a účetnictví (1996, Bc.). Členství: Česká advokátní koPři své činnosti preferuje advokátní kancelář osobní přístup ke kliento-

mora. Specializace: právo obchodních společností, právo nemovitostí,

vi, který je nezbytným předpokladem úspěšné spolupráce. Díky tomu

fúze a akvizice, projektové financování, pracovní právo, správní právo,

se advokátní kancelář neustále rychle rozvíjí a mezi její mnohé klienty

finanční a daňové právo, kapitálové trhy a bankovní právo, soutěžní

patří mimo jiné významné společnosti (developeři, leasingové společ-

a kartelové právo, strukturální fondy EU, vedení soudních sporů a roz-

nosti, stavební firmy, společnosti zabývající se IT, nakladatelstvím,

hodčích řízení.

energetikou, průmyslovou chemií, vyzbrojováním, přesným strojírenstvím) a finanční skupiny působící v České republice i v zahraničí

Oceněn jako významný právník v oblasti práva obchodních společ-

(zejména Německu a Rakousku), a to včetně některých bankovních

ností/fúze a akvizice Chambers Europe 2011 A 2012. Doporučován

ústavů. Kromě toho má advokátní kancelář zkušenosti i s právním

publikací The Legal500 v oblasti korporátního práva, fúzí a akvizic

poradenstvím při realizaci investičních záměrů významných českých

v ČR za rok 2012

podniků v zahraničí
JUDr. Jiří Velíšek (společník), advokátem od r. 1999. Jazykové znaS ohledem na počet a odborné zkušenosti svých právníků je advokát-

losti: čeština, němčina, angličtina. Vzdělání: Právnická fakulta Univer-

ní kancelář schopna poskytovat komplexní právní služby na vysoké

zity Karlovy (abs. 1996, Mgr., rigorózní zkouška abs. 2006, JUDr.)

úrovni. Veškeré právní služby mohou být přitom poskytovány v českém, anglickém, německém nebo v ruském jazyce na základě sjedna-

Členství: Česká advokátní komora. Specializace: právo nemovi-

ných hodinových sazeb odměn nebo paušálu.

tostí, stavební právo, právo obchodních společností, směnečné

162 I EPRAVO.CZ I www.epravo.cz

právo, správní právo, trestní právo, úpadkové právo, právo život-

Doporučována publikací The Legal500 v oblasti korporátního práva,

ního prostředí, vedení soudních sporů a rozhodčích řízení, due

fúzí a akvizic v ČR za rok 2012.

diligence.
Mgr. Jan Mráz, advokátem od r. 2012. Jazykové znalosti: češtiRainer Frank, advokátem od r. 1991. Jazykové znalosti: němčina,

na, angličtina. Vzdělání: Právnická fakulta Západočeské univerzity

angličtina, čeština. Vzdělání: Univerzita Regensburg a Tübingen (abs.

v Plzni (abs. 2006, Mgr.). Členství: Česká advokátní komora. Spe-

1987). Členství: Advokátní komora v Karlsruhe, Česká advokátní ko-

cializace: obchodní, občanské a správní právo, právo společností,

mora, International Bar Association, Asociace pro rozvoj trhu nemovi-

zadávání veřejných zakázek.

tostí. Specializace: právo nemovitostí, fúze a akvizice, právo v oblasti
energetiky, bankovní právo, úpadkové právo. Doporučován publikací

Mgr. Helena Ouředníková, advokátem od r. 2011. Jazykové znalos-

The Legal500 v oblasti práva nemovitostí a stavebního práva v ČR

ti: čeština, angličtina, němčina. Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity

za rok 2012.

Karlovy (abs. 2007, Mgr.), Univerzita v Regensburgu, Německo, fakulta právnická (2004-2005). Členství: Česká advokátní komora. Speci-

Mgr. Ondřej Šolc, advokátem od r. 1999. Jazykové znalosti: češti-

alizace: občanské a obchodní právo, právo obchodních společností,

na, němčina, angličtina, ruština. Vzdělání: Právnická fakulta Uni-

pracovní právo, právo duševního vlastnictví.

verzity Karlovy (abs. 1995, Mgr.), Vysoká škola zemědělská Praha
(abs. 1988, Ing.). Členství: Česká advokátní komora. Specializace:

Mgr. Kateřina Velíšková, advokátem od r. 2012. Jazykové zna-

právo obchodních společností, fúze a akvizice, právo nemovitostí,

losti: čeština, angličtina. Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity

úpadkové právo, směnečné právo, bankovní právo, pracovní právo,

Karlovy (abs. 2008, Mgr.), Univerzita v Antverpách, právnická fa-

vedení soudních sporů a rozhodčích řízení.

kulta, Belgie (2006-2007). Členství: Česká advokátní komora. Specializace: občanské a obchodní právo, patentové právo, právo

Mgr. Jan Hrubec, advokátem od r. 2009. Jazykové znalosti: češti-

ochranných známek.

na, angličtina. Vzdělání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity
(abs. 2003, Mgr.), kurs obchodního práva, Londýn (2004). Členství:

Mgr. Eva Benešová, advokátem od r. 2012. Jazykové znalosti: češ-

Česká advokátní komora. Specializace: obchodní právo, právo ob-

tina, angličtina. Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy (abs.

chodních společností, stavební právo, pracovní právo, přistěhova-

2008, Mgr.). Členství: Česká advokátní komora. Specializace: občan-

lecké právo.

ské a obchodní právo, právo nemovitostí, úpadkové právo, vedení
soudních sporů, fúze a akvizice.

Mgr. Kamila Beránková, advokátem od r. 2007. Jazykové znalosti:
čeština, němčina, angličtina. Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity

Mgr. Jana Fajstlová, advokátní koncipientkou od r. 2009. Jazykové

Karlovy, Praha (abs. 2003, Mgr.). Členství: Česká advokátní komora.

znalosti: čeština, angličtina. Vzdělání: Právnická fakulta Masarykovy

Specializace: obchodní a občanské právo, právo obchodních společ-

univerzity (abs. 2009, Mgr.). Členství: Česká advokátní komora. Speci-

ností, právo nemovitostí, právo nekalé soutěže, pracovní právo, autor-

alizace: obchodní a občanské právo, právo průmyslového vlastnictví,

ské právo a právo průmyslového vlastnictví.

vedení soudních sporů.

Mgr. Jiří Chlaň, advokátem od r. 2011. Jazykové znalosti: čeština, an-

Mgr. Jan Mrózek, advokátním koncipientem od r. 2009. Jazykové

gličtina. Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Palackého (abs. 2007,

znalosti: čeština, angličtina. Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity

Mgr.). Členství: Česká advokátní komora. Specializace: občanské a ob-

Palackého (abs. 2009, Mgr.). Členství: Česká advokátní komora. Spe-

chodní právo, právo obchodních společností, správní právo.

cializace: občanské a obchodní právo, právo obchodních společností.

Mgr. Pavlína Hartmann, advokátem od r. 2012. Jazykové znalosti:
čeština, angličtina. Vzdělání: Právnická fakulta Masarykovy univer-

JUDr. Miroslava Petrušová, LL.M., advokátní koncipientkou od

zity (abs. 2003, Mgr.), Erasmus Univerzita v Rotterdamu, Nizozemí,

r. 2010. Jazykové znalosti: čeština, němčina, angličtina, italština. Vzdě-

fakulta právnická (2002), Keio Univerzita v Tokiu, Japonsko, fakulta

lání: Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (abs. 2007,

právnická (2002). V období 2003-2009 působila jako právník ve vý-

Mgr.), Universität Passau, Německo (2006/2007), Humboldt Universi-

znamné investiční společnosti. Členství: Česká advokátní komora.

tät Berlin, Německo ( 2008), Universität Passau, Německo (2008/2010),

Specializace: občanské a obchodní právo, právo obchodních společ-

Kaplan Aspect International College, Bournemouth, Velká Británie

ností, právo nemovitostí, směnečné právo, fúze a akvizice.

(2009/2010). Členství: Česká advokátní komora. Specializace: občanské a obchodní právo, vedení soudních sporů, právo nemovitostí.
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Mgr. Pavla Veselková, advokátní koncipientkou od r. 2010. Jazykové znalosti: čeština, angličtina. Vzdělání: Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, obor Veřejná správa (abs. 2007, Bc.), obor Právo (abs. 2010, Mgr.). Členství: Česká advokátní komora. Specializace:
občanské a obchodní právo, právo obchodních společností, úpadkové
právo, fúze a akvizice.
Mgr. Štěpán Jahoda, advokátním koncipientem od r. 2011. Jazykové znalosti: čeština, angličtina. Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity
Karlovy v Praze (abs. 2011, Mgr.). Členství: Česká advokátní komora.
Specializace: občanské a obchodní právo, správní právo, právo nemovitostí, vymáhání pohledávek.
Mgr. Dan Podpěra, advokátním koncipientem od r. 2011. Jazykové
znalosti: čeština, angličtina, němčina. Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (abs. 2011, Mgr.). Členství: Česká advokátní
komora. Specializace: občanské, obchodní právo a správní právo, právo nemovitostí, právo obchodních společností, právo cenných papírů,
vodní právo, vymáhání pohledávek.
Mgr. Michael Komenda, advokátním koncipientem od roku 2012.
Jazykové znalosti: čeština, angličtina. Vzdělání: Právnická fakulta
Západočeské univerzity v Plzni (abs. 2010, Mgr.). Členství: Česká advokátní komora. Specializace: Občanské a obchodní právo, právo obchodních společností.

•

Velíšek & Podpěra
ADRESA:

URL:
E-MAIL:
TELEFON:
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VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ
VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ advokátní kancelář s.r.o. je českou advo-

• Pracovněprávní poradenství

kátní kanceláří zaměřující se na poskytování právních služeb v oblas-

Právní poradenství v oblasti pracovního práva včetně přípravy doku-

ti obchodního práva, corporate governance, pracovního práva, M&A,

mentace v pracovněprávní oblasti v souvislosti s restrukturalizací, pří-

práva nemovitostí a zastupování v řízení před soudy i jinými orgány

pravy a projednání pracovních a manažerských smluv, stanovení prin-

veřejné moci.

cipů odměňování (včetně odměňování vrcholového managementu),
organizace pracovní doby, poskytování komplexních služeb v rámci

Na českém trhu právních služeb působí od roku 2008. Všichni part-

kolektivního vyjednávání, zastupování ve sporech v rámci diskrimina-

neři naší advokátní kanceláře získali zkušenosti během svého dlou-

ce zaměstnance a ve sporech v souvislosti s ukončením pracovního

holetého působení v pobočce renomované mezinárodní advokátní

poměru.

kanceláře sídlící v Praze.

• Právo nemovitostí

Všichni právníci naší advokátní kanceláře poskytují právní služby ve

Komplexní právní poradenství v oblasti práva nemovitostí včetně po-

stejné kvalitě v českém a anglickém jazyce.

radenství v rámci strukturování a realizace developerských projektů,
jak v oblasti brown fields, tak green fields, poradenství v oblasti zajiš-

PRÁVNÍ ZAMĚŘENÍ
Naše advokátní kancelář působí zejména v následujících oblastech:

• Právo obchodních společností a corporate governance

tění financování projektů a souvisejících otázek.

• Obchodní právo

Právní poradenství v oblasti obchodního závazkového práva včetně
přípravy smluvní dokumentace, dokumentace v rámci sjednávání

Komplexní právní poradenství obchodním společnostem v rámci na-

úvěrů (bankovních i nebankovních) včetně zajištění a poradenství

stavení vnitřních principů jejich fungování a organizace, poradenství

v rámci soudních sporů vyplývajících z obchodních závazkových

orgánům obchodních společností, příprava stanov, společenských

vztahů.

smluv a jim obdobných dokumentů, právní poradenství v oblasti
ochrany dobré pověsti právnické osoby a nekalé soutěže, právní po-

• Obecné občanské právo

radenství v rámci vztahů mezi společností a jejími akcionáři zejména

Komplexní právní poradenství v oblasti občanského práva, včetně pří-

v případě společností s veřejně obchodovatelnými akciemi, právní

pravy smluvní dokumentace, soudních sporů o náhradu škody, ochra-

poradenství v oblasti koncernového práva a vztahů a v souvislosti

ny dobré pověsti fyzické osoby a v obdobných věcech.

s organizací a průběhem valných hromad.

•

M&A

Právní poradenství při přeměnách obchodních společností (fúze,

• Řešení sporů

Komplexní právní poradenství v oblasti zastupování v řízení před soudy a jinými orgány veřejné moci, včetně ústavních stížností.

rozdělení, změna právní formy) a při prodeji majetkových podílů v obchodních společnostech a družstev včetně poradenství v oblasti problematiky spojování soutěžitelů (právo hospodářské soutěže).
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ZKUŠENOSTI
Od svého založení se naše advokátní kancelář podílela na řadě významných transakcí, mezi které například patří:
poradenství v rámci restrukturalizace společnosti působící
• Právní
v letecké přepravě osob
Právní poradenství developerovi v souvislosti s přípravou a reali• zací
jeho developerského projektu typu brown field
Právní poradenství významné společnosti kótované na řadě burz
• cenných papírů působící v oblasti nemovitostí v rámci její obrany
proti útokům minoritních akcionářů

• ňování a corporate governance společnosti působící v oblasti
Právní poradenství v oblasti problematiky manažerského odměpetrochemie

komplexní smluvní dokumentace poskytovateli softwaru
• Příprava
pro vedení účetnictví a mzdové agendy
poradenství investorům v rámci divestice strojírenského
• Právní
podniku působícího v rámci kování a tváření a investorovi v rámci
akvizice továrny na výrobu textilních doplňků

• né restrukturalizace podnikání mezinárodní společnosti působící
Právní poradenství v oblasti insolvenčního práva z hlediska možv oblasti výroby plastů

• kladního kapitálu společnosti působící v oblasti telekomunikací
poradenství v oblasti soudních sporů s bývalými zaměst• Právní
nanci souvisejícími s restrukturalizací společnosti působící v ob-

Právní poradenství ve sporu o neplatnost vkladu podniku do zá-

lasti letecké přepravy osob

• v oblasti petrochemie
Komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva skupině
• působící
v oblasti letecké přepravy
Právní poradenství v souvislosti se smluvními vztahy s odběrateli
• (včetně aspektů hospodářské soutěže) společnosti působící v oblasti petrochemie
•
Právní poradenství v rámci restrukturalizace společnosti působící

VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ
ADRESA:

URL:
E-MAIL:
TELEFON:
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Vrána & Pelikán
Advokátní kancelář Vrána & Pelikán se od svého založení v roce

umožňuje v případě potřeby AK V&P spolupracovat na případech

2008 specializuje na expertní činnost a složité právní případy v ob-

s mezinárodním prvkem se špičkovými zahraničními kancelářemi.

lasti obchodního práva a práva hospodářské soutěže. Doplňkově se
zabývá i transakční prací. V poslední době pak nabývá na významu

Mgr. Lucie Oršulová. Svou praxi začínala pod osobním vedením profe-

poradenství v oblasti nové kodifikace soukromého práva. Za dobu své

sorky Ireny Pelikánové. Stovky sporů, které od té doby před českými

existence se zabývala spory o celkové hodnotě převyšující 70 miliard

řádnými i rozhodčími soudy vedla, jí poskytly důvěrnou znalost české-

Kč. Klade důraz na maximální odbornou úroveň své práce, která díky

ho soudního prostředí i procesního práva, kompetenci, jíž se meziná-

tomu značně přesahuje obvyklý standard na trhu. Disponuje i potřeb-

rodním kancelářím většinou nedostává.

nou odborností ekonomickou a účetní, jež jí umožňuje dobře chápat
a opatřovat si ekonomické informace potřebné pro právní analýzu pří-

Mezi klienty AK V&P patří například Shell, Mastercard, ČSOB, Pen-

padu, tedy aspekty, ve kterých většina advokátních kanceláří musí

ta, Lukoil nebo MND. Své poradenství poskytuje ale i veřejnopráv-

spoléhat na příslušné znalce nebo ekonomická oddělení klienta.

ním subjektům a středně velkým podnikům. V posledním roce se
zabývala případy, jejichž celková hodnota přesahuje 30 miliard Kč,

Vysokou kvalitu výstupů AK V&P umožňuje její jedinečné personální
složení. Kancelář je vedena trojicí zkušených a odborně se doplňujících advokátů, pod jejichž vedením získávají svou expertízu talentovaní mladí pracovníci, vždy jen v takovém počtu, aby byla zajištěna
potřebná kvalita odborného vedení a výchovy.
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. Výrazná osobnost současného obchod-

například:

Suisse v. V. Nemeth: spor o 6,5 miliardy Kč
• Credit
Karlovy Vary v. Syner, Baustav a Metrostav: spor o 1,2 miliardy Kč
• Penta v. Sazka: spor o 753 milionů Kč
• ECM v. Česká pojišťovna: spor o 428 milionů Kč
• bytyOKD.cz v. Evropská komise: spor o existenci nedovolené stát• ní podpory ve výši cca 20 miliard Kč

ního a občanského práva. Publikuje knihy i články v odborných
časopisech, přednáší na PFUK, odborných konferencích i pro sou-

V oblasti práva hospodářské soutěže poskytovala AK V&P v posled-

kromé agentury, na expertní úrovni se účastní přípravy zákonů ze

ním roce své služby jedenácti klientům, mimo jiné Českému telekomu-

svého oboru. Od počátku své kariéry ovšem zároveň působí na plný

nikačnímu úřadu a společnostem Shell, Lukoil, Delta pekárny, Master-

úvazek v advokacii a je tak velmi dobře obeznámen i s praktickou

card nebo MND Gas Storage. V oblasti insolvenčního práva zastupuje

stránkou práva a obchodního života. Právě jeho schopnost skloubit

dlužníka – společnost ECM Real Estate Investments A.G. v jednom

rozsáhlé teoretické znalosti s potřebami praxe je jeho nejoceňova-

z největších probíhajících insolvenčních řízení u nás.

nější vlastností.
Mgr. Luděk Vrána. Zkušený advokát a rozhodce. Byl partnerem advokátní kanceláře Linklaters po celou dobu její přítomnosti na českém

Vrána & Pelikán
ADRESA:

trhu a má tak důvěrnou znalost praxe advokátních kanceláří z londýnského „Magic Circle“. Díky tomu může AK V&P poskytovat na českém
trhu služby plně odpovídající standardům nejlepších mezinárodních
kanceláří. Jeho orientace a známost na mezinárodní scéně zároveň

•

URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Lazarská 8
Praha 2
120 00
www.vrana-pelikan.cz
ak@vrana-pelikan.cz
221 595 330
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Weil, Gotshal & Manges s.r.o.
advokátní kancelář
Advokátní kancelář WEIL je součástí mezinárodní advokátní kan-

ocenění „Chambers Europe Award for Excellence“ pro mezinárod-

celáře WEIL, GOTSHAL & MANGES, která kromě České republiky

ní advokátní kancelář působící v České republice, přičemž stejnou

působí ve Spojených státech amerických, Velké Británii, Francii,

cenu získala i v předchozím roce 2008. V témže roce byla také vy-

Německu, Maďarsku, Polsku, v Číně a ve Spojených arabských emi-

hlášena „Nejlepší advokátní kanceláří v České republice dle výběru

rátech. V celkem 20 kancelářích pracuje více než 1 200 právníků.

klientů“ v prestižní anketě celosvětově organizované mezi klienty
advokátních kanceláří mezinárodním nezávislým internetovým

V České republice poskytuje WEIL právní služby již od roku 1992

portálem International Law Office a zvítězila také v prvním ročníku

a patří mezi nejvýznamnější advokátní kanceláře působící na čes-

ankety Právnická firma roku pořádané společností EPRAVO.CZ, a to

kém trhu. V současné době zde pracuje 60 vysoce kvalifikovaných

v kategorii Telekomunikace a média. Společně s polskou a maďar-

advokátů a advokátních koncipientů. Všichni z nich hovoří plynně

skou kanceláří obdržela od Financial Times / Mergermarketu titul

anglicky.

„Nejlepší advokátní kancelář střední a východní Evropy v oblasti
M&A za rok 2007“. Dále jí byla ze strany International Financial Law

Advokátní kancelář WEIL patří k dlouhodobě nejlépe hodnoceným

Review udělena cena „Nejúspěšnější advokátní kancelář roku 2006“

advokátním kancelářím na českém trhu právních služeb. V letošním

a obdobnou cenu získala advokátní kancelář WEIL i v roce 2004.

roce získala od společnosti Corporate INTERNATIONAL ocenění
„Firma roku 2012 v oblasti obchodního práva“. Společnost EPRAVO.

Vedoucí postavení advokátní kanceláře WEIL na českém trhu právních

CZ jí udělila ocenění „Právnická firma roku 2011“ jednak v kategori-

služeb, mimo jiné včetně nejlepšího hodnocení v oblasti fúzí a akvizic,

ích Fúze a akvizice a Řešení sporů a arbitráže, jednak získala advo-

obchodního práva, bankovnictví, financování, kapitálových trhů a ve-

kátní kancelář WEIL i hlavní cenu, titul „Právnická firma roku 2011

dení sporů, opakovaně potvrzují rovněž nezávislé studie publikované

pro mezinárodní kancelář“. Spolu s polskou a maďarskou kanceláří

mezinárodně uznávanými publikacemi Chambers Global a Chambers

WEIL byla vyhlášena prestižním vydavatelstvím Financial Times /

Europe, The European Legal 500, PLC Which lawyer? a IFLR 1000.

Mergermarket „Právním poradcem střední a východní Evropy roku
2011 v oblasti M&A”. Minulý rok ji prestižní mezinárodní publikace

Advokátní kancelář WEIL dlouhodobě poskytuje právní poradenství

International Financial Law Review (IFLR) jmenovala „Nejúspěšněj-

zejména v oblasti práva fúzí a akvizic, práva obchodních společnos-

ší advokátní kanceláří roku 2011“ mezi mezinárodními advokátní-

tí, občanského, obchodního a pracovního práva, finančního práva,

mi kancelářemi působícími v České republice. WEIL se také stala

správního práva a práva hospodářské soutěže, informačních tech-

„Právnickou firmou roku 2010“ v kategoriích Fúze a akvizice a Řeše-

nologií a duševního vlastnictví, veřejných zakázek, koncesí a PPP

ní sporů a arbitráže (EPRAVO.CZ). Společnost Mergermarket ji pro-

projektů, ve věcech týkajících se veřejné podpory dle práva ES, v ob-

hlásila za nejúspěšnějšího právního poradce v oblasti fúzí a akvizic

lasti čerpání finančních prostředků z fondů EU a hospodaření a na-

v České republice v roce 2009 podle počtu i hodnoty uzavřených

kládání s majetkem státu. WEIL též zastupuje klienty v řízeních před

transakcí. V roce 2009 získala advokátní kancelář WEIL prestižní

soudy, správními orgány a rozhodci v České republice i zahraničí.
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FÚZE A AKVIZICE

nezákonnému zásahu Úřadu, a žalob na náhradu škody způsobené
porušením soutěžního práva; dále zastoupení ve sporu s Vodafone

Advokátní kancelář WEIL poskytuje v České republice právní služby

v souvislosti s poplatky za propojení mobilních sítí), Povodí Odry

v oblasti fúzí a akvizic širokému spektru domácích a zahraničních

(soudní spor o náhradu škod způsobených povodněmi ve výši 16

klientů a účastní se největších transakcí v této oblasti.

mld. Kč včetně úroku z prodlení), (Ředitelství silnic a dálnic České
republiky (rozhodčí řízení týkající se dálnice D47, zahájené společ-

Advokátní kancelář WEIL poskytuje právní služby společnosti ČEZ

ností EUROVIA CS), Ústecký kraj (mnohočetné spory v souvislosti

v souvislosti s řadou českých a zahraničních transakcí. Z domácích

se závazky veřejné služby ve veřejné dopravě), ČEZ (mezinárodní

akvizic v poslední době poskytovala právní poradenství v souvislosti

arbitráž v souvislosti s bosenským projektem Gacko, spory týkající

s výběrem strategického partnera pro výstavbu dvou nových bloků

se zajištění dodávek a cen dodávek hnědého uhlí), ČEZ Distribuce

jaderné elektrárny Temelín, což představuje největší M&A transakci

(spor týkající se nároků z odstoupení od smlouvy, určení neplatnosti

tohoto desetiletí v České republice. Dále poskytovala právní služby

smlouvy, spory z nekalé soutěže a spory s vlastníky pozemků), bro-

při koupi 100% podílu ve společnosti Energotrans a 15% podílu ve

kerjet České spořitelny (spor ohledně on-line obchodů s investiční-

společnosti Teplárna Trmice (čímž se společnost ČEZ stala 100%

mi nástroji), OSINEK a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL (spor s dceřinou

vlastníkem této společnosti). V rámci zahraničních transakcí půso-

společností ArceloruMittal o cenu tekutého surového železa), Letiště

bila advokátní kancelář WEIL jako právní poradce společnosti ČEZ

Praha (spor o ochranu autorského práva), České dráhy (spory o ná-

při prodeji jejího 50% podílu v německé důlní společnosti MIBRAG

hradu škody) či VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY (mezinárodní roz-

a akvizici 67% podílu ve společnosti Eco-Wind Construction, která je

hodčí řízení ohledně sporu o náhradu škody způsobené porušením

předním polským developerem větrných farem či při mnoha dalších

smlouvy na dodávky zboží).

akvizicích v regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy, včetně
Německa, Polska, Rumunska a Turecka. Společnosti ČEZ poskytuje

HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

právní poradenství také v souvislosti se zvažovaným prodejem elektráren Chvaletice, Počerady a Dětmarovice. Mezi další významné

Právní poradenství, které advokátní kancelář WEIL poskytuje svým

klienty v této oblasti právní praxe patří společnosti General Electric,

klientům v oblasti práva hospodářské soutěže, sahá od hodnocení

GE Money, EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, České dráhy či Unipetrol.

jednání klienta z pohledu soutěžněprávních předpisů přes povolo-

Advokátní kancelář WEIL byla právním poradcem také řady private

vání spojení soutěžitelů, problematiku poskytování veřejné podpory

equity investorů, například amerických Summit Partners při akvizici

až po zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či

podílu ve společnosti AVAST Software či anglických CCMP Capital

před Evropskou komisí, včetně případně navazujícího přezkumného

Advisors při prodeji skupiny Nowaco.

soudního řízení, v oblasti restriktivních praktik.

ŘEŠENÍ SPORŮ A ARBITRÁŽE

Advokátní kancelář WEIL zastupovala např. společnost Telefónica
Czech Republic (řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské sou-

Advokátní kancelář WEIL poskytuje právní poradenství a právní

těže pro možné zneužití dominantního postavení, řízení před správ-

zastoupení v soudních i rozhodčích řízeních řadě významných čes-

ními soudy o žalobě proti nezákonnému zásahu Úřadu v průběhu

kých i zahraničích obchodních společností, jakož i veřejnoprávním

předběžného šetření, řízení před civilními soudy o žalobě alternativ-

subjektům. Tyto spory patří po finanční stránce, po právní stránce

ních operátorů na náhradu škody způsobené porušením soutěžního

i po stránce skutkové komplexity k nejvýznamnějším v rámci České

práva), České dráhy v řízení o rozkladu proti rozhodnutí, kterým jim

republiky.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil pokutu za údajné zneužití dominantního postavení, a v navazujícím soudním řízení, spo-

Mezi klienty, kterým advokátní kancelář WEIL poskytuje či poskyto-

lečnost ČEZ v mnoha různých kauzách či projektech (např. ve věci

vala v této oblasti právní zastoupení, patří Česká republika (meziná-

údajného zneužití dominantního postavení při odběru lignitu, pora-

rodní arbitrážní řízení podle bilaterálních smluv o ochraně investic,

denství v řízeních o povolení spojení podniků, například při akvizici

soudní spory o náhradu škody či z poslední doby arbitrážní řízení,

100 % společnosti Energotrans), společnost AVE CZ při rozsáhlém

zahájená investory z oblasti solární energetiky; spory týkající se ná-

šetření možné kartelové dohody na trhu nakládání s odpady a údrž-

roků na náhradu škody v důsledku nezajištění splavnosti řeky Labe),

by komunikací, Česká pošta (otázky poštovních služeb), OMV Czech

Telefónica Czech Republic (různé spory včetně sporů týkajících se

Republic v řízení vedeném Úřadem pro ochranu hospodářské soutě-

oblasti ochrany hospodářské soutěže, včetně řízení o žalobě proti

že pro údajné zakázané jednání ve vzájemné shodě při stanovování
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prodejních cen benzínu a v navazujících přezkumných řízeních ve

(poradenství při veřejné zakázce na pořízení 16 vlakových souprav

správním soudnictví, či společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL; pra-

Railjet; dále poradenství při veřejných zakázkách na dodávky paliv,

videlné právní poradenství ve věcech soutěžního práva poskytuje

kde bylo použito nového institutu elektronické aukce), KIC Odpady

společnosti Plzeňský Prazdroj a SABMiller Europe.

(poradenství v souvislosti se zadáváním veřejné zakázky na stavební
práce týkající se „Krajského integrovaného centra využívání komu-

BANKOVNICTVÍ A FINANCE

nálních odpadů v Moravskoslezském kraji“), Ředitelství vodních cest
ČR (poradenství v řízení vedeném před Úřadem pro ochranu hos-

Mezi klienty advokátní kanceláře WEIL v této oblasti patří jak řada

podářské soutěže ve věci možného správního deliktu), Česká pošta

českých či zahraničních bank a finančních institucí, tak význam-

(poradenství v otázkách veřejné zakázky na poskytování služeb in-

ní korporátní klienti a veřejnoprávní subjekty. Advokátní kancelář

formačních a komunikačních technologií pro státní správu), Ústecký

WEIL poskytovala či poskytuje právní služby České spořitelně, Ci-

kraj (poradenství Ústeckému kraji při přípravě zadávacích řízení na

tigroup, Deutsche Bank, Unicredit Bank či Goldman Sachs v sou-

zadávání veřejných zakázek na služby týkajících se dlouhodobého

vislosti s různými jimi realizovanými finančními projekty, včetně

zajištění dopravní obslužnosti na území Ústeckého kraje) či Hlavní

strukturovaného financování, mezzaninových či syndikovaných

město Praha (ve věci veřejné zakázky na výstavbu a rekonstrukcí

úvěrů a staple financing. Na straně korporátní klientely lze uvést

ústřední čistírny odpadních vod).

společnost ČEZ, EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, ČSA či Letiště Praha.
Tým WEIL také poskytoval právní poradenství skupině AnaCap

TELEKOMUNIKACE A MÉDIA

Financial Partners v souvislosti se správním řízením o udělení souhlasu České národní banky k nabytí kontroly nad Banco Popolare

V oblasti telekomunikací mají právníci advokátní kanceláře WEIL

Česká republika.

rozsáhlé zkušenosti s problematikou cen, licencování, regulace využití radiového kmitočtového spektra, propojení telekomunikačních

Advokátní kancelář WEIL se také podílela na sjednávání financo-

sítí, univerzální služby, zvláštních regulatorních povinností vztahují-

vání rozsáhlých projektů veřejnoprávních subjektů, včetně např.

cích se k přístupu k síti, jakož i v související oblasti obecné právní

právního poradenství Dopravnímu podniku hl. města Prahy ohledně

úpravy hospodářské soutěže. Stejně tak jsou do hloubky obeznáme-

financování plánované výstavby trasy metra D a v souvislosti s jeho

ni s navazující problematikou technologického zajištění příslušných

krátkodobým směnečným programem na nákup nových tramvajo-

služeb, a to zejména ve vztahu k transakcím spočívajícím v nákupu

vých vozů či Ministerstvu dopravy ohledně financování jeho PPP

dodávek, služeb a software v technologické oblasti.

projektů jako je např. výstavba dálnice D3.
Významným a dlouhodobým klientem advokátní kanceláře WEIL
Tým WEIL poskytuje svým klientům právní poradenství v oblasti

v oblasti telekomunikací je největší česká telekomunikační společ-

kapitálových trhů. Advokátní kancelář WEIL se podílela na emi-

nost Telefónica Czech Republic. WEIL poskytuje této společnosti

si dluhopisů společnosti ČEZ v USA podle pravidla 144A, emisích

pravidelně právní poradenství v širokém okruhu otázek telekomu-

Euro dluhopisů společnosti ČEZ podle jejího Euro dluhopisového

nikační regulace i hospodářské soutěže a rovněž tuto společnost

programu či na primární nabídce akcií společnosti Edwards na trhu

zastupuje v celé řadě soudních řízení a řízení před správními orgány,

NASDAQ burzy v New Yorku. Advokátní kancelář WEIL se taktéž

a to například v řízeních o výši cen za propojení, v řízeních o výši

podílela na výkupu a výměně Euro dluhopisů společnosti ČEZ.

kompenzace za poskytování univerzální služby, jakož i v řízeních vedených ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a České-

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY / PROJEKTY

ho telekomunikačního úřadu.

•

Advokátní kancelář WEIL poskytuje dlouhodobě právní služby
v oblasti veřejných zakázek jejich nejvýznamnějším zadavatelům
v České republice. V současné době poskytuje právní poradenství
společnosti ČEZ v souvislosti s největší veřejnou zakázkou v historii ČR – dostavba jaderné elektrárny Temelín. Mezi klienty, kterým
v oblasti veřejných zakázek advokátní kancelář WEIL poskytovala

Weil
ADRESA:

či dosud poskytuje právní poradenství, dále patří Ředitelství silnic
a dálnic ČR (poradenství při veřejných zakázkách na modernizaci
a výstavbu úseků dálnice D1 a D3; dále při přípravě vzorové zadávací dokumentace a vzorových obchodních podmínek), České dráhy
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Weinhold Legal
Advokátní kancelář Weinhold Legal byla založena v roce 1996 a v sou-

ho poradenství a v oblasti corporate finance. Díky tomu jsme schop-

časné době má tým čítající téměř padesát českých, slovenských a za-

ni řešit složité otázky a podílet se na transakcích, které vyžadují

hraničních právníků, což umožňuje úspěšně kombinovat mezinárod-

nejen komplexní právní, daňové, účetní či finanční poradenství, ale

ní know-how s detailní znalostí domácího prostředí. Weinhold Legal

jsou náročné i z hlediska řízení projektů.

má kanceláře v Praze a v Bratislavě a spolupracuje s mezinárodními
advokátními kancelářemi, jež jsou zastoupeny ve všech hospodářsky

Weinhold Legal je jedinou advokátní kanceláří působící v České

významných jurisdikcích. Weinhold Legal se řadí k největším mezi-

republice, která disponuje oprávněním seznamovat se s utajova-

národním právnickým kancelářím působícím na zdejším trhu.

nými skutečnostmi na základě bezpečnostní prověrky Národního

• Řízení před soudy a státními orgány, rozhodčí řízení
• Fúze a akvizice
• Hospodářská soutěž
• Právo odchodních společností
• Nemovitosti
• Restrukturalizace a insolvence
• Veřejné zakázky
• Duševní vlastnictví
• Pracovní právo
• IT, média a telekomunikace
• Regulatorní záležitosti
•
Bankovnictví, finanční služby a pojišťovnictví

bezpečnostního úřadu. Tato skutečnost svědčí o našem pečlivém
přístupu k důvěrnosti informací a schopnosti realizovat významné
projekty ve veřejném sektoru.
Weinhold Legal je certifikována z hlediska plnění požadavků ISO
27001:2005 (Bezpečnost informací) a také z hlediska plnění požadavků ISO 9001:2008 (Systém řízení). Příslušné certifikáty byly vydány jedním z nejrenomovanějších mezinárodních certifikačních
úřadů Det Norske Veritas. Tyto certifikáty jsou dalším potvrzením
vynikající kvality služeb, které Weinhold Legal poskytuje. Weinhold
Legal je jednou z mála advokátních kanceláří v České republice, které disponují certifikáty ISO.
Několik komentářů o společnosti Weinhold Legal a ocenění zve-

Specialisté Weinhold Legal poskytují právní služby v níže

řejněných v odborném právním tisku a v renomovaných právních

uvedených oblastech:

evropských i celosvětových průvodcích advokátními kancelářemi:

Členové týmu Weinhold Legal se rovněž aktivně podílejí na tvorbě
legislativy, a to zejména v oblasti obchodního práva a finančních

Mergers & Acquisitions Law Firm of the Year in the
• 2012
Czech Republic

služeb, a účastní se i na práci nejvýznamnějších profesních orga-

Advokátní kancelář Weinhold Legal se stala „Právnickou firmou

nizací působících v oblasti kapitálového trhu. Odborníci naší kan-

roku pro oblast fúzí a akvizic pro Českou republiku 2012“ v rámci

celáře jsou autory četných publikací a přednášejí a pravidelně se

výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2012 vyhlášených britským

účastní konferencí a profesních školení.

magazínem Corporate Intl. Magazine.

Významnou předností advokátní kanceláře Weinhold Legal je úzká
spolupráce se specialisty, kteří působí v oblasti daňového a účetní-

• Chambers Europe Awards for Excellence 2012

Advokátní kancelář Weinhold Legal byla nominována do užšího výwww.epravo.cz I EPRAVO.CZ I 171

běru na ocenění „Chambers Europe for Excellence 2012“ pro Českou
republiku.

•

• Corporate Intl. Magazine Global Awards 2010

Advokátní kancelář Weinhold Legal se stala „Právnickou firmou
roku pro oblast fúzí a akvizic v České republice“ v rámci výsledků

Finance Monthly Global Awards 2012

Advokátní kancelář Weinhold Legal získala ocenění „Finance Monthly Global Awards 2012“ v kategorii Corporate Governance Law
Firm of the Year pro Českou republiku.

Corporate Intl. Magazine Global Awards 2010 vyhlášených britským magazínem Corporate Intl. Magazine.
firma roku pro oblast Private Funds 2010/
• Právnická
východní Evropa

firma roku pro Private Equity a Full Service
• Právnická
2011/ Česká republika

Advokátní kancelář Weinhold Legal se stala „Právnickou firmou

Advokátní kancelář Weinhold Legal se stala „Právnickou firmou

ci výsledků Global Awards 2010 vyhlášených britským magazínem

roku pro oblast Private Equity v České republice“ a „Právnickou fir-

ACQ.

mou roku 2011 v České republice pro oblast Full Service Law Firm“
v rámci výsledků ACQ Law Awards 2011 vyhlášených britským magazínem ACQ.

•

roku pro oblast Private Funds“ v kategorii „východní Evropa“ v rám-

• Právnická firma roku pro oblast M&A 2010

Advokátní kancelář Weinhold Legal se stala „Právnickou firmou
roku pro oblast M&A“ pro Českou republiku v rámci výsledků Coun-

Acquisition International Legal Award 2011

Advokátní kancelář Weinhold Legal získala ocenění „Acquisition
International Legal Award 2011“ v kategoriích „Outsourcing Law

try Awards 2010 vyhlášených britským magazínem ACQ.

• Právnická firma roku 2010

Firm of the Year“ a „Environmental Law Firm of the Year“ pro Čes-

Weinhold Legal byla v nejužším finálovém výběru v kategoriích

kou republiku.

Pracovní právo, Veřejné zakázky a Daňové právo v soutěži „Práv-

•

nická firma roku 2010“ organizované vydavatelstvím epravo.cz pod
DealMakers Global Award Winner 2011

Advokátní kancelář Weinhold Legal získala ocenění DealMakers
Global Award Winner 2011 v kategorii „Právnická firma roku pro ob-

odbornou záštitou České advokátní komory.

• The Lawyer European Awards

last – Mergers & acquisitions, bankovnictví a financí a nemovitostí

Weinhold Legal byla v nejužším finálovém výběru v soutěži „Cent-

pro Českou republiku a Slovensko“ a také „DealMakers Law Award

ral European Law Firm of the Year 2009“ organizované prestižním

Winner 2011“ v kategorii „Mergers & Acquisitions Law Firm of the

magazínem The Lawyer.

Year“ pro Českou republiku.

•

Finance Monthly Law Award 2011

• Právnická firma roku 2009

Weinhold Legal byla v nejužším finálovém výběru v kategoriích Re-

Advokátní kancelář Weinhold Legal získala ocenění „Finance Mon-

strukturalizace a insolvence, Developerské a nemovitostní projekty

thly Law Award 2011“ v kategorii M&A Law Firm of the Year pro

a Pracovní právo v soutěži „Právnická firma roku 2009“ organizo-

Českou republiku.

vané vydavatelstvím epravo.cz pod odbornou záštitou České advo-

•

kátní komory.
Právnická firma roku 2011

Weinhold Legal byla vybrána mezi doporučovanými kancelářemi

• Právnická firma roku 2008

v kategoriích Fúze a akvizice, Bankovnictví a finance, a mezi velmi

Weinhold Legal získala ocenění „Právnická firma roku 2008“ v prv-

doporučovanými v kategoriích Restrukturalizace a insolvence, Pra-

ním ročníku soutěže organizované vydavatelstvím epravo.cz pod

covní právo a Řešení sporů a arbitráže v soutěži „Právnická firma

odbornou záštitou České advokátní komory v kategorii Hospodář-

roku 2011“ organizované vydavatelstvím epravo.cz pod odbornou

ská soutěž. Ocenění bylo uděleno na základě nezávislého průzkumu

záštitou České advokátní komory.

názorů 45 nejvýznamnějších právnických kanceláří. Navíc, Wein-

•

hold Legal byla v nejužším finálovém výběru ve většině kategorií,
Corporate Intl. Magazine Legal Award 2010

Advokátní kancelář Weinhold Legal se stala „Právnickou firmou
roku pro oblast International/Cross Border a Corporate Governance
v České republice“ v rámci výsledků Corporate Intl. Magazine Le-

a to dále v kategoriích Korporátní právo, Developerské a nemovitostní projekty, Fúze a akvizice a Pracovní právo.

• The European Legal 500:

gal Award 2010 vyhlášených britským magazínem Corporate Intl.

Hodnocena jako jedna z předních advokátních kanceláří pro ban-

Magazine.

kovnictví, finančnictví a kapitálové trhy, podnikové a obchodní zá-
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ležitosti, fúze a akvizice, řešení sporů, technologie, média a teleko-

„Mezi klienty také patří Citibank, Investec, Erste Bank a Co-

munikace, nemovitosti a výstavbu a daňové záležitosti.

mmerzbank.“

„Tým pro bankovnictví ve Weinhold Legal, v.o.s. je ‘velmi profesio-

„Tým sporné agendy Weinhold Legal v.o.s. pracuje pro klienty zahr-

nální, obchodně orientovaný, výkonný a vnímavý…“

nující DaimlerChrysler a SABMiller.“

„Podle klientů je ‘skvělá’ Weinhold Legal v.o.s. v Praze ‘velmi flexibilní a orientovaná na zákazníky’…“

• PLC Which lawyer?:

Vysoce doporučena v oblasti bankovnictví a finančnictví a doporučena v oblasti kapitálových trhů, korporačního práva, nemovitostí,

„Milan Polák zastupuje Komerční banku v několika velkých pří-

rozhodování sporů, fúzí a akvizic, pracovního práva, investičních

padech, zatímco společnost zastupuje Českou republiku ve třech

fondů a rizikového kapitálu, restrukturalizace a insolvence, outsour-

sporech v řádu miliard korun po výběrových řízeních vyhlášených

cingu a IT, životního prostředí, hospodářské soutěže, odpovědnosti

Ministerstvem financí ČR.“

statutárních orgánů, daní, médií a telekomunikací.

„Tým pro nemovitosti pracoval v loňském roce na mnoha transak-

Partneři Daniel Weinhold, Pav Younis, Thilo Hoffmann a Milan Po-

cích v řádech mnoha milionů eur a je preferovaným poradcem mno-

lák a jsou vysoce doporučeni v oblasti bankovnictví a finančnictví,

ha významným irským bankám v souvislosti s akvizicemi českých

rizikového kapitálu, doporučeni v oblasti fúzí a akvizic, uznáváni

nemovitostí. Tým vykazuje ‘silného obchodního ducha’ a ‘znalost

v oblasti odpovědnosti statutárních orgánů, řešení daňových sporů

oblasti’, uvádějí klienti.“

(DW), vysoce doporučeni v oblasti nemovitostí a doporučeni v oblasti fúzí a akvizic (PY), vysoce doporučeni v oblasti outsourcingu,

„…tým vedený Martinem Lukášem se podílel na velkém množství

uznáváni v oblasti restrukturalizace a insolvence (TH), vysoce do-

akvizic poskytovatelů internetových a telekomunikačních služeb.

poručeni v oblasti pracovního práva (MP).

Společnost pracovala na většině projektů společnosti Slovak Telekom…“

Vysoce doporučeni advokáti jsou: Věra Filkuková pro kapitálové trhy, zvláště pro kapitálové a dluhopisové financování, Dušan

„…Weinhold Legal, v.o.s. často poskytuje právní poradenství v sou-

Kmoch pro životní prostředí, Martin Lukáš pro média a telekomu-

vislosti s významnými daňovými soudními spory. Nedávno posky-

nikace, David Emr pro hospodářskou soutěž/anti-trust, Tomáš Čer-

tovala poradenství ve významném soudním sporu týkajícího se DPH

mák pro hospodářskou soutěž/anti-trust.

a v souvislosti s treasury operacemi energetických společností.“

• Global Counsel 3000:

„…Pav Younis pracuje na slovenských záležitostech z oblasti ban-

„...mezi vysoce ceněné domácí firmy patří Weinhold Legal s per-

kovnictví a klienti jsou ‘velmi spokojeni’…“

spektivou dalšího růstu.“

„Weinhold Legal, v.o.s. v Bratislavě poskytuje klientům ‘velmi uspo-

• Chambers Europe/Chambers Global:

kojivé’ služby v oblasti korporačního práva. … práce pro Slovak Te-

Doporučena v oblasti korporačního práva/fúzí a akvizic, bankovnic-

lekom při jeho privatizaci a poradenství společnosti Enel při jeho

tví&financí, řešení sporů, pracovního práva, duševního vlastnictví,

vítězné nabídce v největším privatizačním projektu na Slovensku…“

restrukturalizace, insolvence a nemovitostí.

„Partneři v advokátní kanceláři Weinhold Legal jsou chváleni za

„Zdroje chválí tohoto přeborníka pro jeho „včasné služby, které si

svou ‘velkou orientaci na klienty´.“

udržují svoji kvalitu“.“

„…Klienti chválí konzistentnost týmu kanceláře a to, že právní pora-

„Obchodně myslící, rafinovaný, nevelký, ale vždy zdatný tým soud-

denství je vždy ´zřetelně formulované´.“

ních právníků kanceláře Weinhold Legal získává významné klienty.“

„Advokáti Weinhold Legal v.o.s. zabývající se oblastí nemovitostí
jsou preferováni jako poradci v mnoha irských bankách, které po-

„Kanceláře v Praze i Bratislavě nabízejí investorům „skvělou základ-

skytují financování developerům v oblasti nemovitého majetku

nu pro právní poradenství v tomto regionu“. Klienti popisují pětičlen-

v České republice, včetně Anglo Irish Bank, Allied Irish Bank, Inves-

ný tým slovenské pobočky jako „orientovaný na obchod, flexibilní

tec Ireland, First Active a Bank of Scotland (Ireland).“

a vynalézavý při řešení problémů“.
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„Tato kancelář si zaslouží doporučení vzhledem k báječnému sezna-

ner Daniel Weinhold a advokát Tomáš Čermák doporučeni v oblasti

mu transakcí za poslední rok.“

korporačního a finančního práva.

„…Společnost stále posiluje své vedoucí postavení a byla úspěšně

„Weinhold Legal má velký tým pro fúze a akvizice, který poskytuje

činná při dvou pro trh zásadních transakcích v České republice a na

dobré služby a zkušenosti. Klienti říkají, že právníci tohoto týmu jsou

Slovensku. „Univerzální“ tým pracuje pravidelně pro významné hrá-

velmi profesionální a znají mezinárodní legislativu.“

če na trhu energií, utilit a petrochemického průmyslu. Vedle všeobecné obchodně právní práce tato skupina prokazuje vzrůstající

„Jedna z největších advokátních kanceláří na Slovensku, má vý-

schopnosti v oblasti bankovnictví a kapitálových trhů.“

znamnou bankovní klientelu.“

„Bratislavská a pražská kancelář pracují ruku v ruce… preferovaným
poradcem řady irských bank…“

• IFLR 1000:

Weinhold Legal je doporučena v oblasti bankovnictví a projektového financování, kapitálových trhů, fúzí a akvizic, restrukturalizace

„Společnost měla velmi úspěšný rok vzhledem k zapojení do jedné

a insolvence. Expert Guides (The Legal Media Group Guides to the

z největších privatizací v zemi. Angažování při privatizaci domi-

World’s Leading Lawyers) – partner Daniel Weinhold hodnocen jako

nantní elektrárenské společnosti bylo jednomyslně chváleno jak

expert v oblasti bankovnictví.

ze strany klientů, tak i dalších právnických kanceláří. Kromě zastupování Enelu, vítěze 840 milionové (EUR) privatizace Slovenských

„Tým zažil rostoucí počet mandátů od velkých klientů; tento rok na-

elektráren, kancelář rovněž asistovala řadě mezinárodních korpora-

příklad, pracoval pro italskou energetickou společnost Enel při 840

cí při vstupu na slovenský trh.“

milionové (EUR) privatizaci Slovenských elektráren.“

„Klienti kancelář doporučují pro její přístup orientovaný na využi-

„Weinhold Legal poskytoval právní poradenství DBG, private equ-

tí jejich podnikatelských příležitostí. I nadále představuje vysoce

ity fondu, v souvislosti s financováním akvizice společnosti VUES

váženého pomocníka mezinárodních firem, které potřebují poradit

Brno. Kancelář také pracovala na smlouvě o akvizičním úvěru a for-

s domácími investicemi.“

mulování zajišťovací dokumentace pro HVB Bank.“

„Jako ‚one-stop shop‘ je Weinhold Legal doporučována v oblasti kor-

„Weinhold Legal zažila aktivní rok a může se pochlubit významný-

poračního práva/fúzí a akvizic v České republice i na Slovensku.

mi klienty, mezi něž patří ABN Amro, Accenture, Anglo Irish Bank,

‚Řeší vše od právních prověrek a financování až uzavření transakce‘

Chevron Texaco, a DaimlerChrysler Bank. Radila Ministerstvu

říkají klienti…“

obrany ČR v souvislosti se smlouvou v řádu mnoha miliard korun
před privatizací společnosti Aero Vodochody. Dále spolupracovala

„…zdroje pokračují ve chvále tohoto „ambiciózního týmu“ pro jeho

s indickou automobilkou Ashok Leyland, která je součástí Hinduja

široké pole působnosti v oblasti korporačního a obchodního práva.“

Group, na akvizici části podniku vyrábějícího nákladní auta. V jiné
pan-evropské transakci advokátní kancelář zastupovala Interna-

„Tato místní kancelář je populární volbou místních i zahraničních

tional Railways Systems při akvizici Vagónky Studénka, výrobce

bank pro syndikované úvěry a financování nemovitostí. Ostatní

železničních vozů, spolu s několika dalšími menšími společnostmi.“

právníci zdůrazňují práci kanceláře odvedenou pro Českou republiku v mezinárodních investičních sporech.“

•

„Weinhold Legal má za sebou úspěšný rok a stává se stále vlivnější
firmou v oblasti bankovnictví a finančnictví na Slovensku. Tomáš

European Legal Experts:

Čermák je doporučen jako právní expert pro oblast fúzí a akvizic.“

Weinhold Legal je doporučena v oblasti bankovnictví, kapitálových
trhů, insolvence, fúzí a akvizic, zastupování v soudním a rozhodčím

„Weinhold Legal má velmi dobré zkušenosti v oblasti insolvence

řízení, nemovitostí a duševního vlastnictví, IT a telekomunikací.

a loňský rok pro ně byl opravdu plodným. Zastupovali Ashok Ley-

Partneři Daniel Weinhold, Pav Younis, Thilo Hoffmann a Milan

land v akvizici části podniku vyrábějícího nákladní auta. Dále se

Polák a advokáti Věra Filkuková, Dušan Kmoch a Martin Lukáš

účastnili uzavření jedné z největších sítí maloobchodů, Elektro-

doporučeni v oblasti bankovnictví a finančnictví (DW, PY, VF), kor-

city, a zastupovali americkou investiční banku při nabídkách na

poračního práva, fúzí a akvizic (DW, PY, TH, DK), pro zastupování

odkoupení problémových pohledávek a poskytovali jí poradenství

v soudním a rozhodčím řízení (MP, DW, PY), nemovitostí (PY), dušev-

na správě portfolia. Na poli restrukturalizací pracovali pro Siemens

ního vlastnictví, IT a telekomunikací (ML). Pro Slovensko jsou part-

na oddělení části společnosti do nové společnosti, a tak na vytvo-
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ření české Nokia-Siemens pobočky. V jiném případě pracovali na
restrukturalizaci a fúzi Drinks Union Group v ceně řádu 3,5 miliardy
EUR.“

• Právník roku, epravo.cz/ Česká advokátní komora:

Daniel Weinhold hodnocen jako druhý v kat. Bankovnictví a druhý
v kat. Finance soutěže Právník roku 2005 organizované epravo.cz
pod záštitou České advokátní komory, a jako finalista v kat. Finančnictví a v kat. Obchodního práva soutěže Právník roku 2007.

• European Counsel magazine:

„…jedna z nejdynamičtěji se rozvíjejících advokátních kanceláří
v této zemi“.
International Who‘s Who of Private Funds Lawyers
• The
2010
Daniel Weinhold je jediným právníkem z České republiky uvedeným mezi 248 experty z 31 jurisdikcí, kteří jsou lídry v oblasti práva
private funds.
International Who‘s Who of Merger & Acquisition
• The
Lawyers 2011
Daniel Weinhold je jedním z pěti právníků z České republiky uvedených mezi 592 experty z 31 jurisdikcí, kteří jsou lídry v oblasti práva
fúzí a akvizic.
International Who‘s Who of Project Finance
• The
Lawyers 2012
Daniel Weinhold je jedním z pouze dvou právníků z České republiky
uvedených mezi lídry v oblasti práva project finance.

• The International Who‘s Who of Banking Lawyers 2012

Daniel Weinhold je jedním z šesti právníků z České republiky uvedených mezi lídry v oblasti bankovnictví.
International Who‘s Who of Commercial Litigators
• The
2012
Daniel Weinhold je jedním ze dvou právníků z České republiky uvedených mezi lídry v oblasti soudního řízení v obchodních věcech.

• AmCham Wings Award 2011

Daniel Weinhold se stal vůbec prvním držitelem ocenění AmCham
Wings Award Americké obchodní komory v ČR.

Weinhold Legal
ADRESA:

URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Karlovo nám. 10/2097
Praha 2
120 00
www.weinholdlegal.com
wl@weinholdlegal.com
225 385 333
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White & Case
White & Case byla založena na Wall Street v New Yorku v roce 1901.
Kancelář s celosvětovou působností poskytuje komplexní právní

Vybrané publikovatelné projekty

době působí v rámci White & Case právníci v 38 kancelářích ve 26

Zastupovali jsme syndikát zajištěných věřitelů – šesti komerč• ních
bank se sídlem ve střední a východní Evropě, v souvislosti

zemích ve Spojených státech amerických, Latinské Americe, Ev-

s komplexní reorganizací skupiny KORD – průmyslové skupiny

ropě, na Středním východě, v Africe a Asii. Ve střední a východní

tvořené několika firmami s provozy ve třech zemích ve střední

Evropě působí White & Case od roku 1990. Kanceláře v Praze, Brati-

a východní Evropě.

poradenství nejvyšší kvality v rámci mnoha jurisdikcí. V současné

slavě, Varšavě, Budapešti, Bukurešti, Moskvě a Almaty spolu úzce
spolupracují na řadě projektů, které přesahují hranice jednotlivých
států.

Zastupujeme Českou spořitelnu, a.s., agenta a zajišťovacího
• agenta
syndikovaného financování poskytnutého společnosti
Oděvní podnik, a.s. v insolvenčním řízení vedeném proti této

Pražská kancelář White & Case poskytuje komplexní právní a daňové poradenství v České republice již od roku 1991. S více než 70

společnosti a v souvisejících soudních řízeních.

ní právní kanceláří v Praze. Díky početnému týmu odborníků na

české i zahraniční finanční instituce v souvislosti
• sZastupujeme
financováním poskytnutým českým dceřiným společnostem

jednotlivé oblasti práva můžeme pro jednotlivé konkrétní projekty

ORCO Property Group S.A. v souvislosti s restrukturalizačním

našich klientů vytvářet specializované poradenské týmy dle jejich

řízením (tzv. Safeguard Process) vedeným v Paříži.

právníky a daňovými poradci je naše kancelář největší mezinárod-

individuálních potřeb tak, abychom zajistili komplexní služby té nejvyšší kvality a dosáhli jejich cílů a očekávání.

jsme společnost Energo-Pro v souvislosti s akvizicí
• Zastupovali
100% podílu v E.ON Bulgaria EAD od E.ON Energie AG. Jednalo

Naše kancelář poskytuje mnoha předním českým a mezinárodním

se o komplexní transakci, s níž bylo spojeno snížení ceny před

společnostem plnou podporu ve všech záležitostech spojených s je-

realizací na základě předložení nároků ze záruk ze strany naše-

jich obchodními aktivitami a investicemi v naší zemi i v zahraničí.

ho klienta, současně vedené rozhodčí řízení zahájené z podnětu

Specializujeme se především na právo obchodních společností, fúze,

prodávajícího ve věci údajné nerealizace transakce za původní

akvizice, investice soukromého kapitálu (private equity), složité ban-

cenu ze strany našeho klienta, dále přesah probíhajícího soud-

kovní a finanční transakce, restrukturalizace a insolvence, investice

ního řízení a financování s dopadem na dostupnost prostředků

do nemovitostí, soudní spory, trestní právo a přímé investice.

od financujících bank. Cena byla snížena ze 133 mil. EUR na
95 mil. EUR. V důsledku této akvizice nyní Energo-Pro ovládá

Díky početnému daňovému týmu jsme rovněž schopni poskytovat
našim klientům poradenství ve všech daňových aspektech chodu

20 procent bulharského trhu distribuce elektřiny.

synergii mezi právním a daňovým poradenstvím bez nutnosti za-

Zastupovali jsme společnost Bonatrans Group (Karla Komárka
• staršího)
ohledně prodeje většinového podílu v ŽDB Drátovna

pojení externího daňového poradce. Přímo v pražské kanceláři po-

a.s., člena Bonatrans Group. Bonatrans vyrábí uhlíkové dráty

skytujeme poradenské služby dle českého, anglického, slovenského

a ocelová lana distribuovaná po celé Evropě a byl prodán Tři-

a australského práva, jakož i práva státu New York.

neckým železárnám, a.s., členu Moravia Steel Group. Díky naší

jejich společností i při jejich transakčních projektech, a tím zajistit
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dlouhodobé spolupráci jsme pochopili všechny aspekty komerč-

řízení ve věci vyšetřování kartelu zahájeném ÚOHS a Evropskou

ních potřeb tohoto klienta. Vypracovali jsme komplexní struktu-

komisí.

ru předpokládající restrukturalizaci ŽDB Group a.s. rozdělením
ních finančních dohod s bankami v kombinaci s oznámením Ev-

petrochemické společnosti – Unipetrol a Synthos
• Zastupujeme
Kralupy (býv. Kaučuk) v řízení před Evropskou komisí a Tribuná-

ropské komisi v rámci schvalovacího procesu fúzí. Vedle toho

lem (dříve Soud prvního stupně) v Lucemburku v souvislosti s vy-

jsme poskytovali poradenství ohledně dlouhodobé smlouvy

šetřováním kartelu zahájeným Evropskou komisí vůči členům

o strategických dodávkách oceli mezi skupinou prodávajícího

průmyslové asociace ESBR. V současné době těmto klientům po-

a skupinou kupujícího; uzavření této smlouvy bylo rovněž zo-

skytujeme poradenství v souvislosti se soudními spory ohledně

hledněno v podpisových a uzavíracích mechanismech SPA.

náhrady škody ve stejné věci u soudů v Itálii a ve Velké Británii.

do několika subjektů. To předpokládalo refinancování komplex-

jsme skupinu bank v souvislosti s refinancováním
Naše kancelář se stala vítězem tendru společnosti Zentiva na
• Zastupovali
• poskytování
bankovních záruk poskytnutých Evropské investiční bance
právních služeb v oblasti trestní odpovědnosti
k zajištění závazků Letiště Praha a.s. vůči Evropské investiční

právnických osob. Pro tuto společnost provádíme interní audit

bance z titulu finančních ujednání uzavřených v souvislosti

rizik, přípravu prevenčního plánu a jeho implementaci. Dalšími

s výstavbou Terminálu II pražského letiště.

klienty, kteří využili naší jedinečné odbornosti v této oblasti,

• Europa Partners, která vlastní 39,2% podíl v T-Mobile Czech Re-

Zastupovali jsme Falcon Group, ovládané fondy řízenými Mid
public, v rámci rekapitalizace skupiny, která znamenala navýšení kapitálu v částce 9,125 mld. Kč (cca 365 mil. EUR). Transakce
představovala jednu z největších rekapitalizací v Evropě a vůbec největší rekapitalizaci ve střední a východní Evropě od pádu
Lehman Brothers v r. 2008.

• výši 34 000 000 USD k financování výstavby nového závodu na

Zastupovali jsme Citibank Europe plc v souvislosti s úvěrem ve
výrobu pneumatik ve státě Iowa (USA) pro Mitas Tires North

byly například tyto společnosti a finanční instituce: Citibank,
Česká spořitelna, Česká zbrojovka, HSBC Bank, Komerční banka, Kooperativa pojišťovna a New World Resources Group (OKD,
OKK Koksovny).
Zastupovali jsme společnost Letiště Praha, která provozuje
• mezinárodní
letiště v Praze, v souvislosti s řešením právních
a daňových otázek spojených se zamýšlenou restrukturalizací
obchodního vztahu mezi Letiště Praha a Český Aeroholding,
a.s. V rámci toho poradenství jsme koncipovali nájemní smlouvu
a smlouvu o asset managementu pro celé Letiště Praha Ruzyně.

významného světového výrobce zemědělských, průmyslových

White & Case úspěšně zastupovala Ministerstvo obrany CR při
• vyjednání
dohody o narovnání mezi Ministerstvem a Airbus

a motocyklových pneumatik. Jednalo se o průkopnickou struk-

Military a OMNIPOL v souvislosti se smlouvou o koupi letadel

turu syndikovaného financování pojišťovanou ze strany EGAP,

CASA v hodnotě 150 mil. USD a s uplatněním případných smluv-

přičemž transakční dokumentace se řídila anglickým, newyor-

ních pokut a náhrady škody. V těchto vysoce citlivých vyjedná-

ským a českým právem. Rovněž se jednalo o jednu z vůbec nej-

váních jsme úspěšně zprostředkovali narovnání mezi stranami

větších investic české společnosti v USA.

sporu. Tento případ je v ČR velice medializovaný.

America, Inc., americkou dceřinou společnost Mitas Group –

jsme Société Générale, její českou dceřinou společW&C zastupovala společnost ProLogis, druhého největšího pro• Zastupovali
• vozovatele
nost Komerční banka, KBC Bank NV, její českou dceřinou společlogistických parků na světě, ve sporu vyplývajícím
nost Československá obchodní banka, a Erste Group Bank AG

z insolvenčního řízení společnosti DEVEPLAN, a.s. Jednalo se

v souvislosti s financováním ve výši 151 800 000 EUR určeným

o komplikovaný případ, kdy v rámci insolvenčního řízení před

k nákupu obchodního centra Olympia v Brně.

insolvenčním soudem v Brně zapsal insolvenční správce dluž-

• pravy na restrukturalizaci a plán záchrany této společnosti
Zastupujeme ČSA v řízení před Evropskou komisí ohledně pří-

v souladu s pravidly Evropské komise pro poskytování státní
podpory společnostem procházejícím restrukturalizací.

• tového výrobce vyspělých technologií, v probíhajícím správním
Zastupujeme společnost Toshiba Corporation, významného svě-

níka nemovitosti ve vlastnictví ProLogis v hodnotě přesahující
300 mil. Kč.
Zastupovali jsme společnost Motorola Solutions, předního do• davatele
telekomunikačních produktů a služeb, v řadě sporů
u českých soudů, které v současné době projednává Nejvyšší
soud ČR. Jedná se o komplexní spor. Celková hodnota sporu
převyšuje 500 000 USD.
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Poskytujeme daňové poradenství významné energetické sposvětové farmaceutické společnosti poskytujeme pora• lečnosti
• Přední
v souvislosti s přípravou struktury skupiny pro účely
denství v souvislosti s jejími smluvními vztahy, zejména v oblasrealizace investic do projektů v oblasti obnovitelných zdrojů
energie. Naše služby zahrnovaly řešení daňových a regulatorních otázek v rámci několika jurisdikcí EU.
daňové poradenství společnosti AVAST Software
• Poskytujeme
v souvislosti s plánovou primární nabídkou akcií a přijetí akcií
k obchodování na americkém trhu s cennými papíry NASDAQ.

ti licenčních a dodavatelských vztahů.
právní poradenství společnosti Good Data Cor• Poskytujeme
poration působící v oblasti informačních technologií, zejména
v souvislosti se smlouvami o vývoji softwaru (mimo jiné i pro
mobilní aplikace) a ochranou autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví k výsledkům vývoje dle těchto smluv.

společnosti ze skupiny VGP, developera a vlastní• kaZastupujeme
řady logistických parků, při daňové a korporátní restrukturalizaci její holdingové skupiny a dále také v rámci integrace nově
nabytých podniků do vytvářené struktury.
Poskytovali jsme právní poradenství nizozemské pojišťovací
• skupině
Achmea BV, které spočívalo v implementaci nové evropské regulace, omezující výplaty bonusů vrcholovým manažerům finančních institucí, do interních pravidel odměňování
členů skupiny Achmea. Naše práce zahrnovala koordinaci poradenství v několika zemích (Slovensko, Bulharsko, Rumunsko,
Rusko a Turecko).
Global Care jsme poskytovali pracovněprávní pora• Společnosti
denství v rámci prodeje části jejího podniku společnosti ze skupiny Telefónica O2. Naše poradenství se týkalo převodu zaměstnanců a souvisejících otázek a je jedním z příkladů propojení
pracovněprávního a transakčního poradenství poskytovaného
naší kanceláří. V rámci této transakce jsme řešili i otázky duševního vlastnictví a IT, zejména poskytnutí licence na software.
společnost ArcelorMittal Holdings AG v souvis• Zastupujeme
losti s výplatou protiplnění bývalým menšinovým akcionářům
ArcelorMittal Ostrava a.s. následně po uplatnění práva výkupu
akcií (tzv. squeeze-out), včetně soudní úschovy části protiplnění a souvisejícího řízení. Jednalo se o squeeze-out s druhým
nejvyšším počtem akcionářů v ČR a řešení údajného postoupení nároku na výplatu protiplnění téměř 5000 minoritních
akcionářů.
Poskytujeme právní poradenství společnosti Reader’s Digest,
• poskytujeme
poradenství v rámci řešení každodenních otázek
souvisejících s jejími vydavatelskými aktivitami, včetně prodeje vlastních produktů (časopisů, knih a audio/video nosičů)

White & Case
ADRESA:

prostřednictvím přímého marketingu. Naše poradenské služby
zahrnují krom jiného řešení otázek v oblasti autorských práv,
včetně smluv s autory, poskytování licencí, ochrany osobních
údajů a spotřebitelských soutěží.
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URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Na Příkopě 8
Praha 1
110 00
www.whitecase.com
info@prague.whitecase.com
255 771 111

•

Wolf Theiss
sku, Slovinsku a Ukrajině. Více než tři sta právníků Wolf Theiss

právo
• Pracovní
Právo duševního vlastnictví & informační technologie
• Nemovitosti
• Veřejné zakázky a koncese
•

poskytuje poradenství při přípravě a realizaci projektů a obchod-

Poskytujeme poradenství zahraničním a tuzemským společnos-

ních transakcí klientům v těchto i jiných zemích střední a jihový-

tem, místním i mezinárodním finančním institucím při význam-

chodní Evropy včetně Kosova. Od roku 1957, kdy byla společnost

ných akvizicích, joint ventures, financování a restrukturaliza-

Wolf Theiss založena, se jí podařilo získat rozsáhlou mezinárodní

cích.

Advokátní kancelář Wolf Theiss se řadí k předním právním firmám v regionu střední a jihovýchodní Evropy s pobočkami
v Albánii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, České republice,
Chorvatsku, Maďarsku, Rakousku, Rumunsku, Srbsku, Sloven-

klientelu a vytvořit síť kontaktů s lokálními advokáty i dalšími poradci také v Černé Hoře, Makedonii, Moldávii, Polsku či Turecku.

Wolf Theiss je místo, kde vášeň, vědomosti a talent tvoří nedílný
celek a přináší na výsledek zaměřené právní poradenství, které

Wolf Theiss působí v České republice již od roku 1990 a dnes patří

v dnešním soutěživém světě může mít rozhodující význam. Mezi

mezi přední mezinárodní právnické firmy v zemi. V letech 2007

naše hlavní hodnoty patří nezávislost, loajalita, odvaha, harmo-

a 2010 jí byl odborným měsíčníkem International Financial Law

nie, vhled a výkon.

Review udělen titul Nejlepší právnická firma roku v České republice. Tým právníků Wolf Theiss využívá svých znalostí českého,
rakouského a amerického práva při řešení stále se rozšiřující škály otázek v různých sektorech podnikání, a to jak z lokální, tak
z mezinárodní perspektivy.

VÝBĚR REFERENCÍ:
pro významnou banku týkající se financování
• Poradenství
místní distribuční energetické sítě operátora a získání akciového podílu v české energetické společnosti a aktiv souvisejí-

Ke každému případu a ke každému klientovi přistupujeme indivi-

cích s energetickou infrastrukturou.

to, že navazujeme dlouhodobé vztahy s klienty a uvažujeme stra-

pro německou investiční společnost ve věcech
• Poradenství
týkajících se veřejné nabídky německých jednotek SKIPCP

tegicky, se zřetelem na jejich vize o budoucnosti. Díky udržování

standardního fondu C-QUADRAT Strategie AMI v České re-

dobrých kontaktů s regulačními úřady a orgány veřejné správy

publice.

duálně a hledáme pro ně konkrétní, na míru šitá řešení. Znamená

jsou naši klienti vždy o krok napřed v rychle se proměňujícím
podnikatelském a právním prostředí.

pro terapeuticky zaměřenou smluvní výzkumnou
• Poradenství
organizaci při zakoupení a fúzi. Provedení transakce v České
republice zahrnovalo unikátní a průkopnickou strukturu, ve

Našim klientům nabízíme hluboké znalosti a odbornou způsobi-

které byla česká pobočka francouzské společnosti spojena

lost v následujících oblastech:

s českou pobočkou britské společnosti daňově neutrální.

• Právo hospodářské soutěže & sporná řízení
• Fúze & akvizice
•
Bankovnictví & finance

pro retailový řetězec s módou ohledně poskyto• Poradenství
vání odměn manažerům obchodů v České republice, zahrnující i bonusové programy.
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Poradenství pro americkou IT společnost v otázkách za• městnaneckých
poměrů v souvislosti s jejich působením na
českém trhu a pomoc při převádění zaměstnanců pod české
pobočky.
Poradenství pro čelní mezinárodní skupinu pojišťoven, v pro• deji
a zpětném leasingu, který se týkal portfolia dvanácti DIY
míst v České republice, Maďarsku a na Slovensku prostřednictvím obchodů s podíly a přispěním nově založenými fondy
do portfolia. Poradenská práce zahrnuje zpracování právní
a daňové due diligence, návrh jednotné kupní smlouvy, nájemních smluv a dalších souvisejících dokumentů, jakož
i poradenství ve věci vhodné struktury akvizice na straně
klienta.

Wolf Theiss
ADRESA:

URL:
E-MAIL:
TELEFON:
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Pobřežní 394/12
Praha 8
186 00
www.wolftheiss.com
praha@wolftheiss.com
234 765 111

Zilvarová Ctibor Hladký
Advokátní kancelář ZILVAROVÁ CTIBOR HLADKÝ patří mezi renomované advokátní kanceláře specializující se na právní služby
podnikatelům ve všech oblastech práva souvisejících s podnikáním
v České republice. Byla založena v roce 2005 třemi zkušenými advokáty, v současné době její tým zahrnuje šest advokátů, šest koncipientů a pět právních asistentů.
Advokátní kancelář ZILVAROVÁ CTIBOR HLADKÝ působí od roku
2010 také jako insolvenční správce.
Naše služby poskytujeme v českém, slovenském, anglickém a německém jazyce.

SILNÁ MEZINÁRODNÍ POZICE

vysoká odbornost všech našich právníků založená na neustá• lém
vzdělávání a týmové práci
co nejefektivnější realizace poskytovaných právních služeb,
• zejména výstižná a stručná doporučení zaměřená na řešení daného problému

poskytovaných právních služeb při zachování jejich
• rychlost
špičkové úrovně
ekonomickým aspektům činností našich klientů
• porozumění
a jejich specifickým potřebám
důvěra
• vzájemná
osobní přístup
• pravidelné informování klienta o stavu věci
• vnímání souvislostí – jsme přesvědčeni, že nestačí znát právní
• normy, ale je třeba umět je zasadit do patřičného kontextu a používat obchodní úsudek

kým a slovenským klientům ale i nadnárodním společnostem.

• s naší prací vždy spokojeni
jasně sjednané podmínky odměny za právní poradenství, sa• mozřejmostí
je přehledný rozpis poskytnutých činností

ČLENSTVÍ A PARTNERSTVÍ

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ KLIENTI

Díky vynikajícím vztahům s řadou zahraničních advokátních kanceláří a členství ve sdružení nezávislých advokátních kanceláří Middle
European Law Network nabízíme komplexní právní služby nejen čes-

Český institut pro franchising
• Sdružení
nezávislých advokátních kanceláří Middle European
• Law Network
hospodářská komora
• Česko-švýcarská
Česko-německá obchodní a průmyslová komora
•

NAŠE PRIORITY

poskytovat trvale nadprůměrné služby tak, aby naši klienti byli

Arbeitsgemeinschaft LKW Maut, Augustin Transport s.r.o., BAWAG Leasing & Fleet s.r.o., Babcock & Brown, HABAU Hoch- und
Tiefbaugesellschaft m.b.H., Halens s.r.o., Chrysler Czech Republic s.r.o., IMMORENT ČR, s.r.o., IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o.,
Intersport ČR s.r.o., Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o., Občanské sdružení ZELENÝ OSTROV, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, RPM Pojišťovací
makléřství spol. s r.o., Schmitz Cargobull AG, SIGNA Property

ZILVAROVÁ CTIBOR HLADKÝ je nezávislá advokátní kancelář, kte-

Funds AG.

rá klade mimořádný důraz na firemní kulturu založenou na etice
a dobrých vztazích. Ctíme pravidla, o nichž jsme přesvědčeni, že
nám pomáhají zachovat špičkovou úroveň našich služeb a přispívají
k úspěchu v podnikání našich klientů.
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OBLASTI PORADENSTVÍ

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ TRANSAKCE
A PORADENSTVÍ V ROCE 2011/2012

• Leasing
poradenství společnosti Babcock & Brown při převodu
• Franchising
• Právní
obchodního podílu společnosti Babcock & Brown European InInsolvence
• Právo nemovitostí včetně stavebního práva a práva životního vestments S.á.r.l. na společnosti PlaneStation Pilsen s.r.o. (pro• prostředí
dej letiště v Plzni – Líních)
Fúze a akvizice
Právní poradenství při převodu obchodního podílu na společ• Obecné obchodní a občanské právo včetně správy a vymáhání • nosti RPM Pojišťovací makléřství na významného pojistného
• pohledávek
zprostředkovatele na Českém trhu a při přípravě smluvní dokumentace ohledně spolupráce v oblasti zprostředkování poPracovní právo
• Právo duševního vlastnictví a IT
jištění
• Energetické právo
poradenství Občanskému sdružení ZELENÝ OSTROV,
• Soutěžní právo
• Právní
které sdružuje sportovní svazy, které přes společnost BEST• Právo týkající se ochrany spotřebitele
SPORT vlastní libeňskou O2 Arénu. Předmětem poradenství je
• Právo týkající se ochrany osobních údajů
uplatnění pohledávky ve výši 5 mld. Kč v insolvenčním řízení
• Právo EU
vedeném vůči společnosti BESTSPORT a. s., komplexní prověře• Soudní spory, rozhodčí řízení, smírčí řešení sporů
ní příslušných smluvních vztahů stejně jako zastupování v sou•
visejících právních sporech
OCENĚNÍ A DOPORUČENÍ
poradenství společnosti IMPULS-Leasing-AUSTRIA
• Právní
s.r.o., dceřinné společnosti Raiffeisen Landesbank OberösterAdvokátní kancelář ZILVAROVÁ CTIBOR HLADKÝ pravidelně zís-

reich AG, při výstavbě a financování přístavby polikliniky Medi-

kává

terra na Malvazinkách v hodnotě 200 mil. Kč

ocenění předních odborných mezinárodních ratingových

agentur hodnotících trh právních služeb.
K nejvýznamnějším patří:

Mgr. Radka Hladkého v prestižní publikaci mezinárod• níUvedení
ratingové agentury Chambers and Partners v sekci Leaders
in their Field pro oblast práva nemovitostí v České republice pro
rok 2011 a 2012

poradenství společnosti IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o.
• Právní
při výstavbě a financování obchodního centra v Bílině v hodnotě 251 mil. Kč

poradenství společnosti LKW Augustin při převodu podí• Právní
lů v hodnotě 110 mil. Kč na společnost RS Transport a při poskytování příplatků v rámci skupiny

poradenství při realizaci franchisového konceptu
• by pro rok 2010, 2011 a 2012 dle hodnocení nezávislé ratingové • Právní
EXPRESKA spočívající v přípravě kompletní smluvní dokumenUznávaná advokátní kancelář v oblasti nemovitostí a výstavagentury The Legal 500

tace upravující vztahy jak v rámci franchisové sítě, tak i podmín-

Uznávaná advokátní kancelář v oblasti Corporate and M&A pro

ky poskytování služeb klientkám

• rok 2012 dle hodnocení nezávislé ratingové agentury The Legal
500

firma roku 2010 pro oblast korporátního práva v ČR
• Právnická
dle renomovaného britského magazínu Corporate Intl. Magazíne

poradenství společnosti MERIDA CZECH při zavádění
• Právní
franchisového systému při provozování specializovaných prodejen jízdních kol a cyklistických doplňků pod označením Cyklo
Point

poradenství vydavateli prestižního lifestylového časo• Právní
pisu, společnosti LUXURY GUIDE, při chystaném rozšiřování

• ského magazínu Corporate Intl.
franchisového systému v rámci Evropské unie i do zemí mimo
Transactions Firm of the Year 2011 dle Global Law Experts
• Doporučení Mgr. Radka Hladkého jako specialisty pro oblast Evropu
poradenství společnosti CHIRŠ realitní kanceláře při
• korporátního práva učiněné Global Law Experts
• Právní
úspěšném rozšiřování franchisového konceptu v oblasti trhu
s nemovitostmi v rámci ČR
JUDr. Jiřího Ctibora, LL.M., Ph.D. jako specialisty
• Doporučení
pro oblast franchisingu učiněné Global Law Experts
poradenství při nabytí obchodního podílu na jedné z nej• Právní
zavedenějších a nejvýznamnějších cestovních kanceláří zaměUvedení v seznamu vedoucích právních firem INTERNATIO• NAL LAW OFFICE, který zahrnuje ty právní firmy, které jsou řujících se na outdoorové aktivity
známé tím, že svým klientům poskytují excelentní servis
dokumentace pro servis a správu solárních projek• Vypracování
tů společnosti Gehrlicher Solar AG
Franchise Firm of the Year 2011 a 2012 dle renomovaného brit-
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Vypracování dokumentace pro akvizici stavebních společností
• Leyrer
+ Graf
Konkurzy celé řady právnických a fyzických osob, oddlužení –
• kompletní seznam konkurzů a oddlužení naleznete na našich
webových stránkách v sekci Insolvenční správce viz. http://
www.z-c-h.cz/insolvency-odkaz.html

PRO BONO
Pomoc potřebným by úspěšné firmy všech oborů měly chápat jako
naprostou samozřejmost.
Z tohoto důvodu advokátní kancelář ZILVAROVÁ CTIBOR HLADKÝ významně podporuje činnost občanského sdružení Zajíček na
koni, které poskytuje své služby rodinám a zařízením pečujícím
o děti a mladistvé s různými handicapy a od roku 2012 i činnost
Nadačního fondu dětské onkologie KRTEK, který podporuje práci
lékařů a zdravotníků Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice
Brno.

•

Zilvarová Ctibor Hladký
ADRESA:

URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Národní 41/973
Praha 1
110 00
www.z-c-h.cz
office@z-c-h.cz
225 020 500
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Insolvence a restrukturalizace

ŽIŽLAVSKÝ & PARTNEŘI,
advokátní kancelář
– insolvenční správci
Advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ A PARTNEŘI byla založena v roce

a jsme členy Rady expertů Asociace insolvenčních správců. V sou-

1991. Od roku 2008 působí ve formě právnické osoby. Dvacet let se

těži Právnická firma roku 2012 jsme byli vyhlášení velmi doporučo-

zaměřujeme na insolvence, restrukturalizace, akvizice a související

vanou advokátní kanceláří v odborné kategorii Restrukturalizace

litigace. Vysoká míra specializace nám umožňuje poskytovat efek-

a insolvence.

tivní právní služby ve vyšší kvalitě a kratším čase.
Zkušenost
Využíváme zkušeností a potenciálu advokátní kanceláře i firem ve

Působíme v praxi dvacet let. Využíváme zkušenosti z mnoha set

skupině:

restrukturalizací, insolvenčních řízení a soudních reorganizací,

• IS ŽIŽLAVSKÝ v.o.s., insolvenční správci se zvláštním
• povolením
Institut insolvence v.o.s., insolvenční správci
• Mgr.
Adam Sigmund, insolvenční správce se zvláštním
• povolením
JUDr. Ing. Petr Ševčík, insolvenční správce
• IDOLO
a.s., dražebník s koncesí k provádění veřejných dražeb
•
Žižlavský a partneři, advokátní kancelář s.r.o.

ve kterých jsme působili jako advokáti nebo insolvenční správci.
Známe reálné fungování českého soudního procesu a insolvenčního řízení. Dokážeme nejen rozumně myslet, ale zejména rozumně
jednat.
Týmová práce
Náš tým tvoří nejen advokáti, ale i aktivně činní insolvenční správci.
Spolupracujeme s osvědčenými daňovými poradci, auditory, znalci,
znaleckými ústavy, poradenskými společnostmi, interim manažery a odborníky v oblasti turn-around managementu. Pro jednotli-

Základní pojištění profesní odpovědnosti máme sjednáno na

vé případy tvoříme sehraný a spolehlivý tým, vedený zkušeným

100 000 000 Kč.

advokátem partnerem anebo insolvenčním správcem se zvláštním

Pracujeme v českém, anglickém, německém a francouzském jazyce.

povolením.

NAŠE HODNOTY

Důvěryhodnost
Po celou dobu své existence jsme nezávislí na mezinárodních a ja-

Odbornost

kýchkoli jiných strukturách. Hájíme výhradně zájmy svých klientů.

Členové našeho týmu mají univerzitní vzdělání, advokátní zkoušky

Vedoucí partner kanceláře je členem představenstva České advo-

a zkoušky insolvenčních správců se zvláštním povolením pro řešení

kátní komory. Jako advokáti důsledně dodržujeme etický kodex.

úpadku velkých podniků, bank a finančních institucí. Předsedá-

Jsme členy Asociace insolvenčních správců. Důvěryhodnost je zá-

me odborné sekci České advokátní komory pro insolvenční právo

kladem naší práce.
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REFERENČNÍ TRANSAKCE
Mezi naše klienty patří významné korporace z oblasti bankovního sektoru, průmyslové sféry, obchodních řetězců, hotelových sítí,
družstevních svazů, developerů a obchodníků s nemovitostmi, jakož i další společnosti, individuální podnikatelé a investoři. Co se
týče většiny případů, jsme vázáni povinností mlčenlivosti. Můžeme
ale uvést tyto aktuální reference z oblasti insolvenčních řízení, které jsou publikovány ve veřejném insolvenčním rejstříku:

textilního podniku SAMETEX s konceptem plné• reorganizace
ho uspokojení věřitelů
insolvenční řízení NEMOCNICE KUTNÁ HORA a uplatnění
• nároků
odpůrčími žalobami v objemu sta milionů korun českých (statutární orgán, ovládající osoba)

• ku LOGURAN
insolvenční řízení developerské společnosti ECM
• mezinárodní
China Investments, zahrnující winding-up procedury v Hong
právní zastoupení významného věřitele při reorganizaci podni-

Kongu s přesahy do dalších zemí (Singapur)

• ném uplatnění nároků v objemu miliard korun českých v insol- • niku TENZO
venčním řízení PA EXPORT (ŠKODAEXPORT)
řízení zemědělského podniku SUGAL se zachová• insolvenční
ním provozu podniku v konkursu
insolvenční řízení metalurgicko-strojírenského podniku PILSEN
• STEEL se zajištěním úvěrového financování v režimu úpadku oddělená insolvenční správa při reorganizaci strojírenského
• podniku ČKD Kutná Hora z důvodu koncernu
v řádu sta milionů korun českých
insolvenční správa podniku BESTSPORT (vlastník O2
právní zastoupení dlužníka v insolvenčním řízení letecké spo• oddělená
• lečnosti
Areny) z důvodu koncernu se společností SAZKA
CZECH CONNECT AIRLINES
právní zastoupení věřitele ČESKÉ EXPORTNÍ BANKY při úspěš-

právní zastoupení zajištěného věřitele v konkursním řízení pod-

NÁŠ TÝM PRO INSOLVENCE A RESTRUKTURALIZACE
Michal Žižlavský, JUDr.
advokát-partner | insolvenční správce
vedení týmu pro korporace
michal@zizlavsky.cz

Hana Himmatová, Mgr.
advokát-partner | insolvenční správce
řízení týmu pro soukromé osoby
himmatova@zizlavsky.cz

Adam Sigmund, Mgr.
advokát-partner | insolvenční správce
řízení týmu pro korporace
sigmund@zizlavsky.cz

Kateřina Mračíková, JUDr.
advokát
člen týmu pro korporace
mracikova@zizlavsky.cz

Petr Ševčík, JUDr. Ing.
advokát | insolvenční správce
daňový poradce
sevcik@zizlavsky.cz

Martina Suchomelová, Mgr.
advokát
člen týmu pro korporace
suchomelova@zizlavsky.cz
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Michal Beran, Mgr.
advokát
člen týmu pro korporace
beran@zizlavsky.cz

Petr Veselý, Mgr.
advokát
člen týmu pro korporace
vesely@zizlavsky.cz

Anna Dvořáková, Mgr.
advokát
člen týmu pro korporace
dvorakova@zizlavsky.cz

Zbyněk Petr, JUDr.
právník
člen týmu pro soukromé osoby
zbynek.petr@zizlavsky.cz

Klára Žižlavská, Mgr.
právník
člen týmu pro korporace
klara@zizlavsky.cz

Tereza Čechová
manažer insolvencí
člen týmu pro soukromé osoby
cechova@zizlavsky.cz

Dvacet let praktických zkušeností

ŽIŽLAVSKÝ & PARTNEŘI
ADRESA:

URL:
E-MAIL:
TELEFON:
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Široká 5
Praha 1
110 00
www.zizlavsky.cz
ak@zizlavsky.cz
224 947 055
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Allen & Overy
ABOUT ALLEN & OVERY

GEOGRAPHICAL COVERAGE

Over the past year we have advised on the largest ever Sukuk in

077 People
• 52 770
Lawyers
• 512 Partners
• 42 Offices
•

Saudi Arabia and the first Saudi Sovereign Sukuk, the financing for

PRACTICES

Allen & Overy has led the market throughout its 80-year history. In
2012 we continue to bring new and original ways of thinking to the
most complex legal challenges clients face.

the world’s largest solar plant in Arizona and took the lead role in

having offices in some important cities around the world. We mean

and Corruption
• Anti-Bribery
Antitrust/Competition
• Asset Management
• Banking and Finance
• Capital Markets
• Corporate Governance and Compliance
• Corporate and M&A
• Emerging Markets
• Employment and Benefits
• Environment
• Financial Services
• Regulation and Investigations
• Insurance
• Intellectual Property
• Litigation, Arbitration and
• Dispute Resolution
• Projects
• Public International Law
• Public Law
• Real Estate
• Restructuring
• Tax
•

being able to pull together all our resources and direct them to what

SECTORS

the largest ever sovereign debt restructuring which was pivotal in
the Eurozone crisis bailout package – to name just a few market-leading achievements.
So although we have a long heritage, there’s nothing old-fashioned
about our thinking.
It’s because of our long history and huge experience that we have
the confidence to think creatively, to take carefully calculated risks
and to support new approaches to our client work.
Over the years this approach has seen us build one of the largest international networks of any law firm, with 42 offices in 29 countries.
Most recently we have broken new ground and invested in offices in
Hanoi, Ho Chi Minh City, Casablanca and Istanbul.
We also continue to develop our network of associate law firms
in 100 other countries, regularly bringing them together with our
own lawyers and clients to share ideas and strengthen working
ties.
So when we talk about global coverage, we’re not just talking about

our clients need in almost any country, at any time.
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Energy
• Financial
Institutions
•

and Leisure
• Hotels
Industrial and Manufacturing
• Infrastructure and Transport
• Life Sciences
• Mining and Metals
• Real Estate
• Retail and Consumer Goods
• Telecommunications, Media and Technology
•

ALLEN & OVERY IN THE CZECH
REPUBLIC
Since first entering the Czech Republic in 1992 we have firmly established ourselves as one of the leading providers of legal services in
the Czech Republic. Our strength is in our lawyers’ combined international experience and in-depth knowledge of the Czech legal and
regulatory environment.
Most of our lawyers are Czech and many of them have completed post-graduate studies in the U.S., the UK and Germany; they
have spent time working in our global offices, in particular London. To reinforce this breadth and depth of experience, all of our
lawyers, including our three partners, take part in regional and
global training with colleagues across the Allen & Overy global
network.

RECENT AWARDS
Employer amongst Law Firms – Czech Students
• Top
Union TOP Employers survey 2011, 2012 and 2013
For the second consecutive year, Allen & Overy was singled
out by the best Czech students as their chosen future employer amongst law firms, according to the Czech Students Union
2012/2013 survey.
Law Firm in Banking and Finance
• Best
– Winner Czech Law Firm of the Year Awards 2012
In November 2012, Allen & Overy Allen & Overy has won the
„Banking and Finance“ category at the fifth Czech Law Firm of
the Year awards organized by EPRAVO.CZ.
& Overy awarded for its continuous support
• Allen
of Pro Bono in the Czech Republic
On the occasion of the third anniversary of the ‚Pro bono cen-

Allen & Overy
ADDRESS:

trum‘ project, Allen & Overy has received an award from Pro
Bono Aliance, formerly known as civil society organization Public Interest Lawyers Association (PILA).

URL:
E-MAIL:
PHONE:

V Celnici 1031/4
Prague 1
110 00
www.allenovery.com/czechrepublic
prague@allenovery.com
+420 222 107 111
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Baker & McKenzie
Baker & McKenzie defined the global law firm in the 20th century,
and we are redefining it to meet the challenges of the global economy in the 21st. We bring to matters the instinctively global perspective and deep market knowledge and insights of more than 4,000
locally admitted lawyers in 71 offices worldwide.
We have a distinctive global way of thinking, working and behaving
across borders, issues and practices. Since 1949, we have cultivated
the culture, commercial pragmatism and technical and interpersonal skills required to deliver world-class service tailored to the preferences of world-class clients worldwide.
Ours is a passionately collaborative community of 60 nationalities.
We have the deep roots and knowledge of the language and culture of
business required to address the nuances of local markets worldwide.
And our culture of friendship and broad scope of practice enable us to
navigate complexity across issues, practices and borders with ease.

PRACTICE AREAS
& Competition
• Anti-Trust
Banking & Finance
• Corporate Compliance
• Dispute Resolution
• Employment & Labor
• Energy, Mining & Infrastructure
• Intellectual Property
• IT/Communications
• Mergers & Acquisitions
• Pharmaceuticals & Healthcare
• Private Equity
• Real Estate & Environment
• Securities
• Tax
• Trade & Commerce
•

Our commitment to excellence and client service are reasons why
we have more lawyers listed in more countries in Chambers Global
Directory of the World’s Leading Lawyers than any other global firm.

PRAGUE OFFICE
Since 1993 we have represented multinational and domestic enterprises in some of the largest and most sophisticated transactions

Baker & McKenzie, v.o.s., advokátní kancelář
ADDRESS:

in the Czech Republic, Slovakia and the Central European Region.
With 29 locally and foreign qualified lawyers and tax advisors in our
Prague office we possess the knowledge, perspective and experience in both local legal systems and cross-border and international
legal transactions.
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URL:
E-MAIL:
PHONE:

Klimentská 1216/46
Praha 1
110 02
www.bakermckenzie.com
prague.office@bakermckenzie.com
+420 236 045 001

Balcar Polanský
Eversheds
EXECUTIVE SUMMARY
Through its offices in Prague, Ostrava and Bratislava, Balcar Polan-

CLIENT SERVICE

ský Eversheds provides a comprehensive range of legal services in
the commercial, financial and banking sectors as well as in relation

When providing legal services we abide by the following princi-

to M&A transactions, real estate and Dispute Resolution.

ples:

The practical experience we have gained since 1990 puts us significantly ahead of most other firms in the Czech legal services marketplace.
As a member of Eversheds International, we are part of one of the
largest full service law firms in the world.

consider legal services not only a results oriented activity,
• We
but also aligned with client’s long-term interests.
fully respect the client’s right to oversee and optimize what
• We
they spend on legal services.
consider legal services a complex activity comprising ana• We
lyzing the existing state of affairs, creating possible alternatives for future development, including assessing the possible

Some of the reasons our clients choose us include:

• the Czech Republic and abroad enables us to provide legal serpractical experience – long-term experience acquired both in

vices tailored specifically to your needs;

risks involved, proposing specific legal solutions and securing
their practical enforcement, all this while taking into account
non-legal consequences.

EVERSHEDS – THE FACTS

• cooperation is continuity, in particular when it comes to:
of the largest full service law firms in the world with over
• One
5,000 people including more than 570 partners and over 3,500
long-term cultivation of mutually beneficial relationships;
• providing services through stable teams capable of adjustlegal advisers.
• ing instantly to changing requirements;
45 offices in major cities across Europe, the Middle East, Africa
• and Asia. Office locations include: Amman, Abu Dhabi, Amwith clients taking into account their wishes
• cooperating
sterdam, Baghdad, Berne, Birmingham, Bratislava, Brussels,
and needs;
Bucharest, Budapest, Cambridge, Cardiff, Copenhagen, Doha,
global network – with 45 law offices across Europe, Asia, Africa
• and the Middle-East, all integrated into the Eversheds InternaDubai, Dublin, Edinburgh, Geneva, Hamburg, Hong Kong, Ipcontinuity in the provision of services – the key to successful

tional network, together with other “best friend” and cooperat-

swich, Johannesburg, Leeds, London, Madrid, Manchester,

ing law offices in other parts of the world, our law firm is capa-

Milan, Munich, Newcastle, Nottingham, Ostrava, Paris, Prague,

ble of fulfilling your needs anywhere they arise.

Riga, Riyadh, Rome, Rotterdam, Shanghai, Singapore, Stockwww.epravo.cz I EPRAVO.CZ I 191

holm, Tallinn, Vienna, Vilnius, Warsaw and Zurich. In addition,
we have close relationships with preferred law firms across Europe, Middle East and America.

• mitment; a service which is tailored and guaranteed to exceed

Service ethos – excellence in service delivery is our first comyour expectations.

Advocates of transparency, value based billing and pioneers of
• partnering
in the legal market – aiming to reflect value of work
done; not the cost of providing it.

• to clients’ hearts.
Practising proactive legal and risk management: prevention not
• cure.
Providing control over costs – championing the cause closest

We are ranked in:
Legal 500
Chambers
IFRL 1000

•

Balcar Polanský Eversheds
ADDRESS:

URL:
E-MAIL:
PHONE:
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Revoluční 15
Praha 1
110 00
www.balcarpolansky.cz
office@bapol.cz
+420 251 009 111

BBH, advokátní kancelář,
v.o.s.
BBH, advokátní kancelář, v.o.s. (further “BBH”) is a prominent Czech

BBH is annually listed in the highest ranked positions in many fo-

law firm providing its services to the region’s most significant fi-

reign law publications, such as Legal 500, Chambers Europe, Cham-

nancial and industrial groups and state institutions helping them

bers Global, IFLR 1000, etc.

to solve their due and most difficult legal tasks. BBH was founded
in 2000 emanating from an international legal team working since

BBH and its lawyers are members of many institutions and associa-

1990. From its inception, the firm has cooperated with highly re-

tions, including the Czech Bar Association, International Swaps and

garded experts widely experienced in domestic and international

Derivatives Association, Inc. (ISDA), Euro Arbitration, Czech Arbitra-

transactions. BBH‘s business has further led to the establishment of

tion Court, The Young International Arbitration Group (YIAG), The

offices in Moscow, Russian Federation (BBH Legal LLC), and Bratis-

London Court of International Arbitration (LCIA), International Bar

lava, Slovakia (BBH advokátska kancelária, s.r.o.).

Association, Vienna International Arbitral Centre (VIAC), Chamber
of Trade and Industry for CIS Countries, The Association of Euro-

The Prague legal team of more than 50 Czech – and foreign law

pean Businesses in the Russian Federation, Czech Capital Market

practitioners provides its clients with legal services specialised in

Association (AKAT) and Austrian Arbitration Association.

numerous fields of law garnered from extensive and innovative
professional experience and earned qualification. With its branch
offices, BBH provides expert quality domestic, international and
cross-border legal services with the support of 79 lawyers. BBH also
cooperates with independent experts from among all Czech law faculties and has established close cooperation with the tax firm Fučík
& partneři s.r.o.
BBH’s knowledge in the field of EU law and the law of other European countries enjoys recognition among the top international law
firms as BBH has formed a strong international background through
its systematic cooperation with firms such as Ashurst (capital markets), Morgan Lewis (Russian law), Freshfields Bruckhaus Deringer
(international arbitration, capital markets and real estate law) or
Simmons & Simmons (banking and finance, capital markets and
M&A).
Services are rendered in the English, German, Russian, French,
Spanish, Slovak and Czech languages.
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BBH CLIENTS
BBH’s clients are the most prominent Czech and international
companies such as PPF Group N.V., ČEZ a. s., Czech National

takeover bid prepared per the new Czech legislation in
• First
compliance with EU law and launched in respect of a foreign
company

Bank, Komerční banka, a.s., Česká spořitelna a.s., ING Bank N.V.,
Česká pojišťovna a.s., Air Bank a.s., AnaCap Financial Partners
LLP, ATLANTIK finanční trhy, a.s., J&T Group, Energy and Industrial Holding plc, Husquarna (Czech and Slovak Republic), Plzeňský
Prazdroj, a.s., Pražská energetika, a.s., Czech post, Praque Town,
SYNER s.r.o., Ministry of Finance of the Czech Republic, Ministry of
the Interior of the Czech Republic, and others.

BBH SPECIALISATIONS
& Finance, Insurance Business
• Banking
Capital Markets
• M&A, Corporate Law
• Litigation, Arbitration, Business Fraud & White Collar Crime
• Real Estate
• Restructuring & Insolvency
• TMT
• Competition Law
• Energy Law
•

THE MOST SIGNIFICANT BBH
TRANSACTIONS
in class M&A deal of the year 2013 in the CEE involving
• Best
many jurisdictions
highest volume insolvency proceeding in the Czech
• Unique
Republic ever
Russian lease transaction of the year 2011
• BBH
advised the Czech Ministry of Finance on the drafting of
• the pension
reform laws in 2011
2011 exceptional milestone in the regulation of the Czech
• banking market
of the largest M&A transactions in the CEE for 2009
• Two
"OUR CLIENTS' SUCCESS
Significant EUR 400 mil bond issue listed on the regulated
• market of the Luxembourg Stock Exchange in 2009
SPEAKS FOR ITSELF."
First-ever rated securitization in CEE
• Largest
ever Czech M&A deal of 2007 which involved 17 legal
• jurisdictions
CEE real estate deal of the year
BBH, advokátní kancelář, v.o.s.
• 2009
Largest foreign investment in the Republic of Serbia
• 2007 real estate deal of the year
ADRESA:
Klimentská 1207/10
Prague 1 – New Town
• Largest bond issue placed on the Prague Stock Exchange
110 00
• in 2007
URL:
www.bbh.eu
E-MAIL:
legal@bbh.cz
Largest share buy-back transaction in Czech history
• Largest energy industry arbitration in CEE
PHONE:
+420 234 091 355
•
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Bird & Bird, s.r.o.
WHO WE ARE

novative thinking to help clients achieve their long term goals.

Formed in London in 1846, Bird & Bird has developer into a truly

As an international firm we excel in providing global advice within

global law firm, with the majority of work now done outside the UK.

the local context. Our lawyers know their local legal frameworks in

Today we have more than 1.000 lawyers working as a cohesive team

exceptional detail, which is why, as a team, we’re well known for

providing legal services in all key areas of commercial and business

our ability to manage complex, cross-border projects and deals with

law.

such seamless success.

Over 160 years of our existence Bird & Bird has built a reputation of

Tým Bird & Bird

highly qualified team of experts repeatedly recognised and awarded by international independent surveys and directories, among

Our team in the Czech Republic and Slovakia comprises experi-

others in the area of intellectual property, life sciences, communi-

enced highly qualified legal experts who provide the top level ser-

cations and information technology, dispute resolution and many

vice to our clients. We advise global corporation and companies in

others.

all aspects of commercial and business law including:

Bird & Bird has 23 offices located across 16 countries in the world:
Abu Dhabi, Beijing, Bratislava, Brussels, Budapest, Düsseldorf,
Frankfurt, Haag, Hamburg, Helsinki, Hong Kong, London, Lyon,
Madrid, Milan, Munich, Paris, Prague, Rome, Singapore, Stockholm,
Shanghai and Warsaw.
We also have a special working group focused on Russia, India and
work closely with selected legal companies in key jurisdictions in
Eastern Europe, Africa, Middle East, Asia and the United States of
America where we have no offices.

OUR APPROACH
We serve a number of innovative and growing businesses where
technology and regulation have a significant impact such as automotive, energy & utilities, aviation, banking & finance, communication, life sciences, information technology. We combine exceptional
legal expertise with deep industry knowledge and refreshingly in-

and finance
• Banking
Corporate/ M&A
• Commercial law
• Data protection
• Dispute resolution
• Employment
• EU and competition
• Intellectual property
• International finance
• Outsourcing
• Public sector
• Real estate and construction
• Restructuring and insolvenc
•
International Awards:

Advisor Turnaround Awards 2012:
• M&A
Cross-Border Deal Of The Year
• Divestiture Deal of the Year
•
• Global Arbitration Review 100
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INTERNATIONAL AWARDS:

LEADING CLIENTS INCLUDE:
BT Group, Deutsche Telekom Group, Ericsson, Google, Interoute,
Yahoo Group, Ciena Group, Etisalat Group, Level 3 Communication,
Lenovo, Logica Group, Infosys, SAP Group, MasterCard Group, Tom
Tom Group, Volkswagen Group, Caterpillar, General Motors Group,
LG Electronics, Honeywell, HP Group, Energizer, Motorola, FujiFilm
Group, RWE Group, BNP Paribas, HSBC Group, Teva Pharmaceuticals Group, Actavis Group, Sanofi-Aventis Group, Gedeon Richter
Group, Peek & Cloppenburg, atd.

WHAT THEY SAY ABOUT US:
“The spread and consistent quality of this team ensure it can run
deals out of Eastern European centres such as Prague, in addition
to the busy hubs farther west.”
Chambers Global, 2011
“It feels like they are our in-house counsel, rather than external.”
Chambers Europe, Czech Republic, 2012
“Working with them is very refreshing as they are advisers in the
true sense of the word: business-oriented and always a few steps
ahead of you, with solutions for any situation.”
Chambers Europe, Czech Republic, 2012
“The firm “really adds value” in dealing with complex oppositions,
cancellations and other contentious matters, such as civil infringement litigation and anti-counterfeiting.”
World Trade Mark Review, Czech Republic, 2012
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•

Bird & Bird, s.r.o.
ADDRESS:

URL:
E-MAIL:
PHONE:

Na Příkopě 583/15
Prague 1
110 00
www.twobirds.com
prague@twobirds.com
+420 226 030 500

Clifford Chance LLP
Clifford Chance has an established presence in the Czech Republic

Our balance of international presence, depth of skills and resource,

having opened its Prague office back in 1995. Today, the office has

sector focus and expertise enables us to meet the needs of our cli-

a staff of around 40 legal and tax professionals ensuring that we

ents in the Czech and Slovak Republics, particularly on multi-juris-

have the capacity to offer comprehensive advice on local, regional

dictional transactions.

and international matters.
Major recent client assignments includes advising:

relevant areas of commercial law as well as the provision of tax ad-

European Infrastructure Fund on the EUR 574 mil• Macquarie
lion acquisition of České Radiokomunikace AS from Mid Eu-

visory services. Lawyers of the Prague office provide multi-lingual

ropa Partners LLP and Al Bateen. As well as the M&A aspects

support and are able to advise according to Czech, English, EU, as

we also advised the CZK 6.5 billion financing of the acquisi-

well as Slovak law through our dedicated Slovak Desk.

tion.

The Prague office offers a full service practice with coverage of all

Widely recognised as a leading law firm on the Czech market we

Corporation on the acquisition of a 25 percent stake
• inMitsubishi
Sungwoo Hitech s.r.o. and Sungwoo Hitech Slovakia s.r.o.,

are ranked by the most respected legal directories as a top tier firm

subsidiaries of South Korean car parts producer Sungwoo Auto-

in the key legal disciplines on we which we primarily focus. In May

motive, and establishment of a joint venture in respect to their

2012 the office was for the second time awarded ‘International Law

future cooperation.

Firm of the Year’ by Chambers & Partners, the first time being in
2010. 3.

At the epravo Awards 2011 Clifford Chance’s Prague of-

fice was awarded Law Firm of the Year 2011 in the category of Restructuring and Insolvency and was also was also shortlisted and
recognised as a ‘Highly Recommended’ firm in 4 other legal areas.

CORPORATE PRACTICE

plc on the sale of the company’s regional life insurance
• Aviva
and pensions business, including Aviva Czech Life, Aviva Hungary Life and Aviva Romania Life & Pensions, to MetLife.

• Czech Republic from Rieter, the textile machinery group.
Digital, Inc., the global provider of on-demand, internet• KIT
based media solutions, on a number of acquisitions world-wide,

Bühler on the acquisition of two manufacturing facilities in the

including transactions in the Czech Republic, France, Hungary,
Lawyers of our Prague office offer legal expertise on the full spec-

Romania, Bulgaria and the United Kingdom.

trum of corporate and commercial activities, focusing primarily on
the following areas: mergers & acquisitions, general corporate advi-

FINANCE PRACTICE

sory, commercial law and regulatory issues.
Over the past 17 years, our finance practice in Prague has built up
We are at the forefront of legal developments and have a sound un-

an excellent reputation in the Czech market with its dedicated team

derstanding of the business and legal environment in a number of

focusing on the full range of banking, finance and capital markets

sectors, including private equity, energy and infrastructure, health-

transactions. The experience of our professionals extends to all

care, life sciences and chemicals, and TMT.

forms of (syndicated and single bank) cross-border and domestic
banking transactions in the Czech Republic and Slovakia.
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Thanks to the synergy between our banking, insolvency, corporate

Major recent client assignments includes advising:

tice, we have completed a number of significant real estate finance

Atrium European Real Estate on the acquisition of Palác Flora
• shopping
and office centre in Prague including refinancing by

and project finance transactions in the field of energy. In addition

a club of banks. This transaction represents the largest retail

to our comprehensive real estate financing and project finance ex-

real estate transaction in the Czech Republic in 2011.

group, our tier one Prague real estate practice and our energy prac-

a number of other industry sectors and due to the current economic

Bank Czech Republic and other companies within
• UniCredit
the UniCredit group on the relocation to and lease of their new

climate we have provided advice to many clients regarding the re-

headquarters, situated in the office development ‘Filadelfie’ in

structuring of existing financings and insolvency.

Prague 4. This transaction represents the largest leasing of of-

perience, over the last 12 months our office has been involved in

fice space in the Czech Republic in 2011.

Major recent client assignments includes advising:

• obchodní banka in connection with the CZK 10 billion recapi-

a syndicate of banks led by Erste Bank and Československá
talisation facility for FALCON BORROWER S. á r.l. and TMCZ
HOLDCO II (LUX) S. á r.l, companies holding a stake in T-Mobile CZ.

Česká spořitelna, a.s., ING Bank N.V., Československá obchodní
• banka,
a.s. and UniCredit Bank Czech Republic, a.s. as arrang-

Hannover Leasing GmbH & Co KG, German closed fund on the
• divestment
of České Budějovice City Center to local buyer.
HB Reavis on acquiring of development project for an office de• velopment Metronom in Prague 5.
HPI Germany Hotelbesitz GmbH on an acquisition of IBIS Hotel
• Prague
Karlín, Prague from insolvent Quinn Group.

INSOLVENCY LAW AND RESTRUCTURING

ers and other finance parties of EUR 180 million investment and
working capital financing for PEGAS NONWOVENS s.r.o. and

The Prague office of Clifford Chance has a team of 11 specialists,

PEGAS NONWOVENS International s.r.o.

including 2 partners, focusing on the area of restructuring and in-

Atrium European Real Estate on the EUR 191 milion acquisi-

solvency. Depending on the particular case, which may often also

• tion of the Palac Flora, Prague successful retail and office build-

include tax, financial or real estate aspects, the number of special-

ing, including refinancing of current indebtedness of the target

ists can be increased, as required. Our insolvency and restructuring

company by club of BERLIN-HANNOVERSCHE HYPOTHEK-

group has expertise in, among other things, the enforcement and

ENBANK and Erste Group Bank.

protection of the rights of secured and other creditors, the purchase

Československá obchodní banka, a. s. on CZK 2.5 bilion financ-

and sale of assets in bankruptcy sales, formal reorganisation, infor-

• ing the renovation and extension of CCM – Centrum Cerny Most

mal restructuring, mergers and acquisitions of companies in trou-

Shopping Centre in Prague 9.

ble and protection of the contractual counterparties of insolvent

Ceskoslovenská obchodní banka, a. s. on the financing and re-

debtors.

company and part of the LASSELSBERGER Group.

Our most significant transactions have included advising Komerční

• financing of LB MINERALS s.r.o., a Czech aggregrates mining

banka, a.s. in the insolvency proceedings of Česká Unigrafie a.s.

REAL ESTATE PRACTICE

and BOHEMIA PRINT a.s. and in relation to the bankruptcy declared over the assets of both companies. We also advised KKCG

The real estate department of the Prague office of Clifford Chance

STRUCTURED FINANCE LIMITED, as one of the largest creditors

was established in 1997 and today its team of specialists headed

of SAZKA, a.s. and BESTSPORT akciová společnost and the owner

by Emil Holub is one of the most well-established and specialised

of a significant part of the bonds issued by SAZKA, a.s., in relation

real estate practices. Our specialists advise on the most significant

to solving the issues surrounding relations between SAZKA, a.s.

transactions on the Czech and international market and thus have

and BESTSPORT akciová společnost and its shareholding struc-

wide experience in all aspects of real estate law, including tax ad-

ture. This included advice in resolving the insolvency of SAZKA,

visory services. Our real estate practice group has many years of

a.s. through bankruptcy, and the insolvency of BESTSPORT through

experience and extensive resources at its disposal to handle multi-

reorganisation consisting in a contribution of business and satisfac-

layered deals, including acquisition and sale and the preparation

tion of creditors in the form of book-entered shares in a new com-

of complex documentation. Thanks to the global Clifford Chance

pany, including all matters in connection with challenging the sale

network, our real estate practice has gained exceptionally broad ex-

of SAZKA, a.s. in a tender process, appellate proceedings against

perience and has been involved in a number of extraordinary and

the insolvency court’s decision on the reorganisation plan of BEST-

innovative transactions on the Czech and international real estate

SPORT and all other related issues.

market.
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In addition to the application of insolvency law in practice, we are
also actively contributing to its reform. Tomáš Richter, our firm’s of
counsel and a professor of insolvency law at Radboud University
Nijmegen, the Netherlands, is a member of the expert group for

client on dispute with a service supplier regarding
• Advising
the supplier’s request for additional consideration for its services.

insolvency law at the Czech Ministry of Justice. In 2012, he was
also appointed as a member of a private expert group advising the

A selection of our recent client in real estate litigation includes ad-

European Commission in the review of European Regulation No.

vising: Česká spořitelna, Inter IKEA, Pannatoni, Unibail-Rodamco,

1346/2000 on insolvency.

Komerční banka, TK Development etc.

•

DISPUTE RESOLUTION, ARBITRATION
AND LITIGATION PRACTICE
The Prague office of Clifford Chance also provides assistance in
litigation, representing clients in court and arbitration proceedings
as well as assisting them in dispute resolution through amicable
settlement. Our team specialises in complex litigation, employing
the expertise of our lawyers specialising in the relevant fields. Our
firm has represented clients in real estate, insolvency, competition,
corporate and banking disputes.
Our specialists work closely with other colleagues within the global
Clifford Chance network when solving matters involving foreign or
EU legislation. In cooperation with other Clifford Chance practices
we also support the development of compliance initiatives and other methods enabling our clients to mitigate the risk of disputes with
regulatory bodies.
Recent litigation assignments:

spořitelna, a.s. on the defence of its procedural and
• Česká
substantive rights in the insolvency proceedings concerning
Oděvní podnik (OP Prostějov), a major Czech clothing producer included appeal proceedings as well as filing with the
Czech Constitutional Court.

KKCG STRUCTURED FINANCE LIMITED as credi• torAdvising
of SAZKA, a.s. and participant in proceedings initiated
on the basis of in four (4) mistrial petitions filed by GLADIOLUS, a.s and E-INVEST a.s. against decision of the Municipal Court in Prague on declaration of bankruptcy of SAZKA,
a.s. and against decision of the High Court in Prague on rejection of appeals filed by GLADIOLUS, a.s and E-INVEST
a.s.

• of SAZKA, a.s. and participant in proceedings initiated on the

Advising KKCG STRUCTURED FINANCE LIMITED as creditor

basis of a constitutional complaint filed by GLADIOLUS, a.s.
against decision of the Municipal Court in Prague on declara-

Clifford Chance LLP
ADDRESS:

tion of bankruptcy of SAZKA, a.s.

• work liability claims against a supplier of construction works
Advice to the operator of shopping centres regarding defective
in relation to disputes arising from such claims

URL:
E-MAIL:
PHONE:

Jungmannova 24
Prague 1
110 00
www.cliffordchance.com
prague-office@cliffordchance.com
+420 222 555 222
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Law . Tax

CMS Cameron McKenna
• 2012 Law Firm of the Year in the Czech Republic
International Financial Law Review

There is no doubting CMS Cameron McKenna‘s regional creden• tials
when it comes to corporate and M&A work. The firm has
an extensive network in place across the Central and Eastern
Europe (CEE) region.
IFLR 2012

The Prague office of CMS Cameron McKenna was established in
1991. The office has over 30 international and local lawyers and provides a full range of legal services to both domestic and international clients. We conduct regular independent reviews with clients and

Joint-venture between Panattoni and a fund managed by

these indicate that they value our ability to combine international

Standard Life Investment

expertise with local knowledge.

— Advised on the disposal of D5 Logistics Park, a 62,000 sqm logistics and industrial space, to a Greek private equity fund.

CMS Cameron McKenna is a founding member of CMS – a leading
European service provider of legal and tax advice. CMS is present

Somerston Group

in 28 jurisdictions with offices in 46 cities. CMS was established in

— Advised on the sale of Olympia Shopping Centre, the largest re-

1999 and comprises 10 member firms with over 2,800 legal and tax

gional shopping centre in the Czech Republic.

specialists.
Advent International

• ergy, projects and construction practice.

CMS enjoys a tremendous market reputation for its leading en-

— Advised on the acquisition of 100% of the shares in TES Vsetin and
MezServis (TES).

Chambers Europe 2012

• and brings the corporate culture and expertise of the interna-

CEMEX

This firm has profound expertise in banking and financial law

— Advised on the acquisition of 3 mining sites from Eurovia.

tional law firm, while maintaining reliable contact with the cli-

EnerCap Capital Funds

ent on the ground.

— Advised on the acquisition of three photovoltaic sites in Mimoň
Chambers Global 2012

Czech office enjoys a particularly strong reputation for the
• The
breadth of its expertise, ranging from construction mandates to
real estate finance and asset management.
Chambers Europe 2011
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and Klatovy from the Austrian company GREEN SOURCE.
Ministerstvo financí České republiky
— Advised on the Major arbitration relating to 44,000 apartments
in North East of the Czech Republic owned by the leading mining
company.

MetLife, Inc
— Advised on the acquisitions of Aviva Czech Life, Aviva Hungary
Life, Aviva Romania Life and Aviva Romania Pensions from Aviva.
Mid Europa Partners
— Advised on the acquisition of České Radiokomunikace a.s. as well
as subsequent advice related to sale of České Radiokomunikace to
a consortium of funds managed by Macquarie.
Lonza Group Ltd a Lonza Biotec s.r.o
— Advised in relation to the secondary listing by introduction of the
ordinary shares of Lonza Group Ltd on the Main Board of the Singapore Stock Exchange.

Law Firm of the Year 2012
• CEE
The Chambers Europe Awards for Excellence
Best Firm for Women in Business Law in the Czech
• 2012
Republic
Euromoney European Women in Business Law Awards, 2012

CMS Cameron McKenna
ADDRESS:

URL:
E-MAIL:
PHONE:

Na Poříčí 1079/3a
Prague 1
110 00
www.cms-cmck.com
Prague@cms-cmck.com
+420 221 098 888
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Dentons Europe LLP,
organizační složka
DENTONS

Prague office (as the legacy firm Salans) won the “Czech Law Firm
of the Year in Development and Real Estate Projects” award for the

Dentons is a global firm driven to provide a competitive edge in

third time in a row. Also Prague office has been named “Law Firm of

an increasingly complex and interconnected marketplace. It was

the Year 2012” in the Czech Republic at Construction & Investment

formed in March 2013 by the combination of international law firm

Journal (CIJ) annual awards ceremony in Prague.

Salans LLP, Canadian law firm Fraser Milner Casgrain LLP (FMC)

Ladislav Štorek is the managing partner of Dentons Prague & Brati-

and international law firm SNR Denton. Dentons is built on the solid

slava offices.

foundations of these three highly valued law firms. Each built an
outstanding reputation and valued clientele by responding to the lo-

SELECTED TRANSACTIONS

cal, regional and national needs of a broad spectrum of clients of all
sizes – individuals; entrepreneurs; small businesses and start-ups;
local, regional and national governments and government agencies;
and mid-sized and larger private and public corporations, including
international and global entities.

Corporate / M&A

Advised MOL Group in connection with an acquisition of 125
• Pap
Oil filling stations in the Czech Republic. This acquisition
became the petroleum transaction of the year. After this successful transaction the MOL group under the Slovnaft brand

Dentons’ clients now benefit from more than 2,500 lawyers and pro-

was supposed to include 149 filling stations across the whole

fessionals in 79 locations in 52 countries across Africa, Asia Pacific,

country with the share nearly 5% on the market and became the

Canada, Central Asia, Europe the Middle East, Russia and the CIS,

fifth largest company by number of filling stations.

the UK and the US who are committed to challenge the status quo
and offer creative dynamic business and legal solutions.

Strategic Hotels & Resorts in connection with the sale
• ofAdvised
Hotel InterContinental Praha to the Westmont Hospitality
with the value of EUR 110 million.

PRAGUE OFFICE

• plier in connection with the Czech law aspects of a Euro-denom-

Advised Continental AG, the leading German auto parts sup-

The Dentons Prague office comprises of more than 30 lawyers.

inated bond issue with an aggregate value of EUR 750 million.

Many of them are annually ranked as the leading experts in various

Moreover we advised Continental with regards to the restruc-

areas of law by the independent international professional publica-

turing amendments to the company’s syndicated bank facili-

tions, such as Chambers Global, Chambers Europe and The Legal

ties, totalling EUR 16 billion. This project involved teams from

500. The prestigious The Lawyer magazine recently recognised the

Bucharest, Prague, Bratislava, Warsaw, Budapest and Madrid,

strong position of Salans’ four Central European offices in Prague,

who acted as local counsel to Continental in their jurisdictions.

Bratislava, Budapest and Warsaw by awarding Salans with “Law
Firm of the Year 2011: Central Europe” award. In 2011 Dentons’
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Advising Hayes Lemmerz, a leading worldwide producer of
• aluminium
and steel wheels, in connection with the major

corporate restructuring of its operations in the Czech Republic

components group. The team supported the lenders in installing

as a part of the overall corporate restructuring of its business

an interim management into the insolvent company, developing

worldwide.

a reorganization plan including a debt-to-equity swap and then

Advised Merck & Co., Inc (Merck Sharp & Dohme), the second-

selling the restructured company. This innovative structure

products and animal care, in connection with the local aspect

• Environment Group, in a successful pre-packaged sale of busi-

• largest healthcare company and a global leader in consumer
of its integration with Schering Plough as a part of worldwide
merger.

enabled a very high recovery

Represented AE&E CZ s.r.o., a member of the Austrian Energy &

ness in insolvency proceedings, pioneering in the Czech Republic and concluded in 21 days

Financing

Advised Raiffeisenbank in connection with CZK 716 million fi• nancing
of Nová Karolina Park building in Ostrava for PASSERINVEST GROUP.

Raiffeisen Bank International in connection with an
• Advised
investment loan of the value of EUR 24 to Classic 7 and with

Real Estate

Advised ORCO Property Group in connection with a sale of the
• Radio
Free Europe Building in Prague to a subsidiary of the L88
Companies, an American owned business. The transaction value was 94 million USD.

for Phases I and II of Classic 7 Business Park, located in Prague 7

Advised Faurecia Emissions Control Technologies in connection
• with
long-term lease agreement for the built-to-suit project for

man gas drilling company.

• ties (EPISO), a fund co-managed by AEW Europe and Tristan

investment loan of up to EUR 14.5 million to Classic Park Group
UniCredit Bank Czech Republic in connection with an
• Advised
investment of EUR 17 million and guarantee facilities for a GerCzech Export Bank in connection with financing EUR
• Advised
31 million of OOO Russkat for the purpose of construction of

a 25 000 sqm production/warehouse facility in Mladá Boleslav.

Advised European Property Investors Special OpportuniCapital, on the acquisition of an 80% stake in 6 industrial parks
owned/managed by VGP N.V., located in the Prague region. The

a fire refined copper rod production factory in the Russian Fed-

transaction value was approximately EUR 300 million. This is

eration, to be built by PSJ, a.s.

the largest acquisition on the industrial market that took place

Advised Česká spořitelna in connection with the LMA based

in the Czech Republic in years. And one of the largest M&A

• loan agreement for financing of acquisition of 22 properties
owned by 8 companies by PPF from Česká pojišťovna and subsequent sale of the part of the portfolio to Czech Property Invest-

deals in the Czech Republic in 2010/2011.

Advised Meyer Bergman, the European real estate investment
• management
firm, on the acquisition of two shopping centres

ments (CPI) in 2011 (value EUR 134 mil.).

Forum Nova Karolina in Ostrava, and Forum Usti nad Labem in

Advised Komerční banka in connection with the EUR 50 mil-

the Czech Republic, for an amount close to EUR 300 million from

• lion refinancing of the Lozorno Industrial Park in Slovakia for the
Czech Property Investments (CPI).

• the financing of the acquisition of AZ KLIMA s.r.o. by the GenAdvised Československá obchodní banka in connection with

esis Capital Group.

Multi Corporation.

AFI Europe and Avestus Capital Partners, a real estate
• Advised
investment and development company operating in Central
Eastern Europe and South Eastern Europe and a leading European real estate investment and asset manager, as the owners
of the prime shopping centre Palác Flóra in Prague on the sale of

Reorganization, Restructuring, Insolvency

• man Brothers (UK administrators), Credit Suisse, UniCredit and
Representing a group of foreign bondholders, including Leh-

RBS, in the Czech insolvency proceedings regarding ECM Real
Estate Investments, the Luxembourg incorporated real estate
developer listed on the Prague stock exchange. We developed

their shares to Atrium European Real Estate Limited. The transaction value was EUR 191 million.

• in 6 industrial parks in the Czech Republic developed/owned/
managed by VGP N.V. for approximately EUR 135 million.
•
Advised Tristan Capital Partners on the purchase of an 80% stake

a litigation strategy to overcome the initial denial of the rights of

Dentons Europe CS LLP

the bondholders, including the opening of a separate insolvency

ADDRESS:

proceedings in Hong Kong, and after several successes settled
in order to carry out a proper realization of assets and distribution to creditors.

• a Czech-based steel forging subsidiary of a failed Romanian rail-

Represented ING and RBS as lenders to MSV Metal Studenka,

URL:
E-MAIL:
PHONE:

Platnéřská 4
Prague 1
110 00
www.dentons.com
prague@dentons.com
+420 236 082 111
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DLA PIPER Prague LLP
DLA PIPER IN THE CZECH REPUBLIC

mediate legal advice in any given jurisdiction with the aid of our
colleagues from other offices around the world.

DLA PIPER PRAGUE LLP
A SELECTION OF OUR CLIENTS IN THE
CZECH REPUBLIC
The Prague office of DLA Piper LLP has been on the Czech market

ters connected with the foundation, financing and maintenance of

Baxter Czech
• Česká
exportní banka
• Kraft Foods
• Ministerstvo financí České republiky
• Ministerstvo dopravy České republiky
• Pfizer
• Reader's Digest
• Siemens
• Scatec Solar
• Skanska a.s.
• SPAR
• UniCredit
• Warner Brothers
•

business activities in the Czech Republic. Our lawyers in the Prague

DLA PIPER GLOBALLY

for almost 20 years.We are one of the most respected law firms in
the Czech republic as well as in the whole Central and Eastern Europe. Under the leadership of the Country Managing Partner Peter
Valert, we have expanded our team to 30 attorneys, with degrees
from top Czech and foreign universities and extensive experience
and international connections. Thanks to that, they are able to deliver a quality, professional and complex legal advice. The experience of the other two partners, Pavel Marc and Jakub Adam, ensures a leadership of highest quality for our team.

OUR SERVICE
We advise the biggest international corporations on all legal mat-

office speak fluently Czech, Slovak, English and German and offer
complex legal advice in the establishment of companies in the re-

The top tier international law firm DLA Piper, is present in 31 coun-

gion. They possess experience in all areas of practice and provide

tries and has 77 offices with 4 200 attorneys. Our team can rely on

their service to firms regardless of the size.

the expertise of 8 500 experts, including 1 300 partners. These provide top quality legal service to our clients in Europe, Asia, Oceania,

OUR CLIENTS

Middle East and the United States. They help to maintain a strong
position of the law firm that provides legal advice anywhere in the

Our portfolio includes prestigious international and local corpora-

world at any given time.

tions and organizations, governments, local authority bodies, state
corporations, but also a number of small and middle-sized firms.

CROSS-BORDER CO-OPERATION

Our list of clients includes more than a half of the largest international corporations ranked amongst the top of the Fortune 250 and

In those jurisdiction, where DLA Piper LLP cannot benefit from di-

FTSE 350 ranking. We offer our clients a detailed knowledge of the

rect representation, we collaborate with selected law offices, that

Czech business and legal environment, as well as providing an im-

we categorise as the "DLA Piper Group Firms", "Focus Firms", or
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"Preferred Firms". In 2010, we started to work closely with a prestig-

and the distribution of profits or the cover of the losses of the

ious Brazilian law firm Campos Mello Advogados, in order to help

corporation.

our clients seeking to expand to the countries of Latin America. In
the same year, we announced cooperation with the top Turkish law
firm YKK. As of now, we are able to benefit from the expertise of 50
lawyers in Istanbul, ready to accommodate the needs of our clients.

TRANSACTIONS 2011/2012

Advised BURDA Media 2000 limited, on the termination of the
• rent
agreement concerning the office spaces in Prague, Czech
Republic, with YOSHI.

Advised Burda Verlag Osteuropa GmbH as the purchaser of 51%
• share
of the corporation Hachette Filipiacchi 2000 CZ, regarding
its internal corporate changes, namely the change of the business firm, replacement of the secretary and amendment of the

collective agreement.
• ings against Sazka and Bestsport corporations.
Advised the ING Bank N.V. in establishment of the lien rights to
• the
estate in the Czech Republic in possession of Vreja OG
Advised ERA joint-stock company, regarding the dispute with
• Militram (Israel) about the continuing collaboration of the par- B.V, real
as a guarantee provided by the bank to the Menzing Group.
ties as enshrined in the Agreement about the Distrubition and
CHIPITA CZ limited, regarding the breach of copyright
• Advised
the claimed provision resulting from it.
and the related rights of the company.
the SRA on the due diligence of its Czech subsidiary
ModusLink with regard to obtaining the confirmation
• Advised
• Advised
before sealing the deal with the buyer.
of its legal status for its Czech branch, in connection with the
establishment of a cash fund for its European branches.
Advised the top manufacturer of the systems for defence and
• other
military operations on the due diligence of its Czech subdue diligence for the sake of the subsequent acquisition
• Legal
sidiary.
of MORAVIAPRESS
the Lufthansa group regarding the review of the corCARBORUNDUM ELECTRICITE joint-stock company,
• Advised
• onAdvised
porate status and business activities of NIA – Norna Invest
daily issues associated with the Corporations law, specifiAdvised DF Deutsche Forfait regarding its insolvency proceed-

Agency limited – a Czech firm founded by a representative of

cally changing the composition of the board, procurators, and

the Lufthansa group in Azerbaijan.

yearly approval of the Financial statement.

Advised TYROLIT CEE k.s. on the matters of business groups.

Advised the Business Park Benatky limited, on regular issues

• Advised the Rhenus company regarding the dispute with the • arising from the area of Corporations law and Real Estate.
• Managing Partner of its Czech branch.
Visit our website to learn more about DLA Piper: www.dlapiper.com
Pfizer regarding the direct delivery of medical supplies
• Advised
to the doctors.
legal advice regarding the one-year purchase agree• Providing
ment with the UNIPETROL group.
analysis of the proposed locomotive lease in the posses• Legal
sion of CBRail to the Czech provider of the railway transportation.

• secretary, appointment of procurators)
Hachette Filipacchi Presse (France) regarding the sale
• ofAdvised
its Czech share in BURDA Media 2000 limited, to Burda Verlag
Advised GRAMMER.CZ with the corporate issues (change of

Osteuropa GmbH.

• cial security law, specifically termination of employment conAdvised GMAC limited, in the field of Employment law and sotracts, and the remuneration of employees during maternity
and parental leave.

Advised ISARIA SHELF limited, on regular matters of Business
• law
and the capitalisation of loans or interest from the partner

DLA PIPER Prague LLP
ADDRESS:

to the firm's Capital.

Advised C.H. Robinson Czech Republic limited, on its regular
• yearly
accounting deadline for the appropriate term, specifically
with the approval of the Financial statements by the partners

URL:
E-MAIL:
PHONE:

Perlová 5
Prague 1
110 00
www.dlapiper.com
prague@dlapiper.com
+420 222 817 111
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DUNOVSKÁ & PARTNERS
s.r.o.
DUNOVSKÁ & PARTNERS LLC, attorneys at law provides complex

OUR CLIENTS

legal services with a special focus on Commercial law, especially Financial and Banking law, the Law of Obligations and Corporate law.

On a long-term basis we represent important clients from the
banking and financial sectors as well as leading investment

Partners of the office – Barbora Simon Dunovská, David Urbanec
and Jan Vavřina – are experienced lawyers with extensive practice
as attorneys. Our specific expertise and experience gathered over
many years of practice allows us to offer legal services for transactions involving all types of financing as well as non performing loan
and risk credit analysis, work outs, credit and corporate restructuring and insolvency law related issues.
The experience with resolving problematic and complicated cases and the ability to grasp the core of the problem enables us to
achieve the most effective solution. We emphasize our dynamic relation and close communication with the client as well as a personal
and active outcome oriented approach.
In 2012 our firm was evaluated by the Legal 500 as one of leading
recommended firms in the Czech Republic in respect of the areas of
Banking, Finance and Capital markets.

AREAS OF PRACTICE
Banking and Finance
• Insolvency
Financial Restructuring
• Mergers andandAcquisitions
• Corporate law
• Litigation
•
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groups:
Československá obchodní banka, a.s.
• HSBC
plc – Prague branch
• Česká Bank
spořitelna, a.s.
• Česká exportní banka a.s.
• Sberbank CZ, a.s. (formerly VOLKSBANK CZ, a.s.)
• KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s.
• Coface Czech Credit Management Services spol. s r.o.
• Komerční banka a.s.
• Raiffeisenbank a.s.
• PENTA INVESTMENTS LIMITED
• ZUNO BANK AG
• ČSOB Factoring, a.s.
• AERO Vodochody a.s
• PRAGOMETAL, spol. s r.o.
• CS STEEL a.s. (formerly CIMEX STEEL a.s.)
• Jáchymov Property Management, a.s. (formerly Léčebné lázně
• Jáchymov a.s.)
Moravia Systems a.s.
• TNT
Express Worldwide, spol. s r.o.
• ZTE CZECH,
s.r.o.
• ZTE International
• G. Modiano Limited
•

OUR PRACTICE

Representation of leading producers of packaging machinery
• (one
conducting business in the Czech Republic, one in the

Since 1994 we have acted as external legal advisors to CSOB,

Slovak Republic) with regard to refinancing their outstanding

a.s. in various cases, mainly non-performing loans, restructuring

loan exposures amounting to tens of millions CZK with intent

and litigation. We have long-term cooperation with HSBC Bank

to obtain better financing terms. Analysis and revision of loan

Plc – Prague branch, especially in the areas of financing and new

and security documentation, successful negotiations with the

financial products, we are included in the list of Czech-based law

refinancing bank.

Since 2010 we have been external legal advisors to VOLKSBANK

• ICC International Arbitration Court in Paris in the dispute of CSOB

CZ, a.s. (nowadays Sberbank CZ, a.s.) in the areas of non-perform-

against Czech Republic, dispute amount about CZK 26 billion.

firms used for legal services within the global HSBC network.

Expert opinion on selected issues of Czech Law of Bills for the

ing loans, restructuring and insolvency. Given our broad expertise we have been appointed in large and complicated financial
and corporate restructuring and represented either single or mul-

INSOLVENCY AND FINANCIAL RESTRUCTURING

documentation for the most important factoring companies in

advisory to Česka spořitelna, a.s. and Czech Export Bank,
• Legal
a.s. – legal analysis of options and alternatives for restructuring

the Czech Republic we have continued to develop and enhance

outside insolvency of an important industrial company includ-

the documentation to take account of changes in the law whilst

ing legal assistance and representation during the implementa-

tiple bank creditors. Our law office drafted original boilerplate

resolving ongoing operational issues. We have experience from

tion phase.

as representatives of large creditors. To deepen the expertise in

• non-performing loan exposure towards companies belonging to

insolvency matters, our partners have been active as insolvency

the largest forestry and wood industry group in Czech Republic

trustees through the company RES insolvence, v.o.s. which has

– LESS a.s. and LESS & FOREST s.r.o., including representation

(amongst the few in the domestic market) the permission to act

in the insolvency proceedings and negotiation with major credi-

as insolvency trustee for “large debtors”, i.e. companies with over

tors on reorganization and the manner in which the insolvency

high-profile insolvency proceedings where we participate mainly

100 employees or an annual turnover of 100 000 000 CZK and
more. Common practice of our law office includes also corporate
advisory as well as organizing and participating in M&A transactions.

Legal assistance to VOLKSBANK CZ a.s. with regard to their

will be resolved.

• wards Styrotrade group financed by a club of banks consisting

Complex legal advisory with restructuring of loan exposure toof VOLKSBANK CZ a.s., Česká spořitelna, a.s. and Raiffeisenbank, a.s. Assistance in negotiation and subsequent prepara-

CURRENT REFERENCES

tion of a Standstill Agreement for the purpose of stabilizing the
company and negotiation and drafting of contractual documen-

BANKING AND FINANCING

• counting of HSBC Bank Plc – Prague branch in connection with
Revision of boilerplate factoring documentation for invoice disthe amendment of insurance terms of the credit insurer Euler

tation for refinancing which took place on the basis of a syndicated loan facility provided by a syndicate of local banks in the
amount of CZK 500 million.

• turing loans to a leading domestic construction company, reviLegal assistance to VOLKSBANK CZ a.s. with regard to restruc-

Hermes.

sion of loan and security documentation together with legal

Legal assistance to the credit insurer KUPEG úvěrová pojiš-

advice with the transformation of the company.

• ťovna, a.s., legal analysis of boilerplate credit insurance documentation, specific legal issues related to the credit insurance

MERGERS & ACQUISITIONS, CORPORATE LAW

and client’s business activities.

analysis for ČSOB Factoring a.s. to assess their legal polegal assistance to CS Steel, a.s. with the acquisition
• Legal
• Complex
sition in case of client being reorganized in insolvency and to
of a large steel products distributor with extensive distribution
propose relevant changes of template documentation, in order

network. Due diligence and revision of corporate documenta-

to protect claims and security.

tion of the target company.

advice to Moravia Systems concerning conclusion of
• agement Services, spol. s.r.o., involving legal analysis of risks • Legal
a purchase contract for delivery of specialized valves costing
Legal assistance to the credit insurer Coface, Czech Credit Manconnected to the credit insurance of receivables from a com-

hundreds of thousands EUR to ČKD Praha DIZ for the cooling

pany being reorganized in insolvency.

system of the Mochovce nuclear power plant (Slovakia).
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Legal assistance to Moravia Systems regarding the exercise of
Comprehensive legal advice in acquisition of the company CIMEX
• claims
• STEEL,
derived from defects of deliveries for power plant operaa.s. and subsequent legal advisory in corporate matters.
tion.
Legal due diligence for important local investment group con• cerning the acquisition of a company specializing in the energy,
assistance to TNT Express Worldwide s.r.o. in connec• Legal
transport, telematics and lighting industries and telecommunition with the transformation of the TNT group’s organizational
cations sector.

structure.

managing partner
JUDr. Barbora Simon Dunovská
Barbora Simon Dunovská started her professional career in 1993 and in 2008 she established DUNOVSKÁ & PARTNERS. Barbora Simon Dunovská participated as legal advisor in many financing projects for
leading banks and business companies. She has long term and extensive practical experience in legal
analysis of non-performing loans and restructuring of credit relations. She also provides legal advisory
in M&A (due diligence procedures, preparation of transaction documentation) including financing whilst
specialising in Banking & Finance, Energy Sector and Services.
Barbora Simon Dunovská is listed in the 2012 edition of the Legal 500 for Europe, Middle East & Africa as
recommended lawyer for the areas of Banking, Finance and Capital markets.
partner
Mgr. David Urbanec
David Urbanec started his professional career in 1996 and in 2008 became partner of DUNOVSKÁ &
PARTNERS. David Urbanec specializes in financial law encompassing legal advisory in various forms of
financing transactions. He has extensive experience in litigation, representing banks, financial institutions, investment groups and commercial companies. He provides expertise and expert opinions for international arbitration and foreign courts applying Czech law in litigation. David Urbanec leads our team
providing legal education and support to our clients in connection with the implementation of the New
Civil Code. David Urbanec is listed in the 2012 edition of the Legal 500 for Europe, Middle East & Africa
as recommended lawyer for the areas of Banking, Finance and Capital markets.
partner
Mgr. Ing. Jan Vavřina
Jan Vavřina commenced his legal practice in 2000 and in 2008 he became partner of DUNOVSKÁ &
PARTNERS. His practical experience focus on contract law and litigation, security of obligations, assertion of claims for compensation for defects and recovery of damage specifically in IT and the construction business.
Jan Vavřina leads the bankruptcy/insolvency team. He provides legal advisory to creditors, bankruptcy
trustees and insolvency administrators and represents clients in creditors‘ committees. Jan Vavřina has
passed successfully the special insolvency administrator exams and operates through RES insolvency
v.o.s., a company with special permission to act as insolvency administrator.

•

DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o.
ADDRESS:

URL:
E-MAIL:
PHONE:
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Palác Archa, Na Poříčí 24
Prague 1
110 00
www.dunovska.cz
office@dunovska.cz
+420 221 774 000

ERHARTOVÁ VÍTEK
Law Offices
ABOUT US

AREAS OF PRACTICE

The law firm of ERHARTOVÁ VÍTEK was established in 2003 by

General corporate and commercial law. Mergers and

Olga Erhartová and Jindřich Vítek. Both partners have practiced

acquisitions

law for several years in leading Czech law firms and have extensive
experience in the field of commercial and corporate law. Each of the
partners supplements this common background by focusing on specific specialisation. At the present time, there work approximately
20 lawyers at our law firm.

of companies
• Establishment
Corporate restructuring. Liquidations
• Acquisition and disposal of shareholding interests
• Taking care of day-to-day corporate and commercial law
• matters (commercial contracts, general meetings, changes in
share capital, Commercial Register, etc.)

We are lawyers but we understand what is required in practical
business life. We know that legal advice is not important on its own
but that its value lies in helping you achieve your objectives as efficiently as possible. We follow this principle in our practice and
strive to provide our clients with the security and support they need
in their business activities.
Our goal is always to find a pragmatic and cost effective legal solution to each particular problem or situation. We offer a standard of
legal services that you would expect to receive from leading law
firms, including the capacity to provide legal services in English

Competition law. Public tenders

tender on the part of contracting authority (organization
• Public
of public tenders)
tender on the part of the bidder (preparation of perfect
• Public
tender)
control
• Merger
Anti-competitive practices, licence and franchise agreements
• State aid
• Representation before the Office for the Protection
• of Competition

or German, and, at the same time, flexibility and tailored, commercially minded advice. The lawyers in our office create an efficient
and balanced team enabling us to provide top quality legal services
with reasonable fees.

Litigation

in litigation and arbitration
• Representation
Representation in administrative court proceedings,
• particularly tax litigation

We have built our firm on the foundation of our experience and the
results of our previous work.

Commercial obligations, Securities

according to the Civil Code and Commercial
• Obligations
Code
• Bills and other commercial instruments
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Real estate and Capital Construction

• Lease of real estate and non-residential premises
• Construction
•
Real estate transfers

Media and advertising

• Representation before the Council for Radio and Television
• Broadcasting

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
Before joining ERHARTOVÁ VÍTEK, Jindřich Vítek worked for more
than eight years in one of the biggest Czech law firms.
Jindřich Vítek specializes mainly in corporate and commercial law,
securities and public tenders.

Advertising regulations, Consumer contests

During the years 2004—2006 he has been a member of Commision
for the Civil Law of the Government Legislative Council of Czech
Republic. Jindřich Vítek is also an arbitrator of the Arbitration Court

Intellectual property

• Unfair competition
•

Trademark registrations and maintenance

Insolvency

• and composition proceedings

Advisory services in connection with bankruptcy

attached to the Czech Chamber of Commerce and the Agricultural
Chamber of the Czech Republic and a member of the Committee of
the President of the Office for Protection of Competition for the area
of public tenders and a member of a Committee of the Minister of
Environment. Actively participates in the legislative process through
preparation of bill draft laws for branches of state administration or
amendment proposals for individual deputies of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic. Jindřich Vítek also gives

Information Technology

•

lectures especially for bodies of municipal and state administration.

contracts for systems integration
Jindřich Vítek graduated from West Bohemian University in Plzeň
(1998). Since his graduation, he is a lecturer at Commercial Law De-

PARTNERS

partment of this university. In 2008 he defended a rigorous work in
the field of Commercial Law and in 2012 he defended a dissertation

JUDr. Olga Erhartová

work in a doctor´s study program Theoretical Legal Sciences in the

Prior to starting an independent practice, Olga Erhartová worked

same field of study. From 2002 to 2004 he externally lectured at

as a lawyer for the international taxation department in the Min-

Faculty of Humanities UK in Prague.

istry of Finance of the Czech Republic where she was involved
in negotiating double taxation treaties. Later, she was a member

He is the author of monographs Odpovědnost statutárních orgánů ob-

of the team at the Czech Legislative Office in charge of the har-

chodních společností Praha – Wolters Kluwer ČR, a.s. and Neplatnost

monisation of Czech and EU law. From 1998-2001, she worked in

usnesení valné hromady s.r.o. Praha – Wolters Kluwer ČR, a.s. He is

the Prague based law firm FIALA, PROFOUS, MAISNER & spol.,

the co-author of MERITUM Commercial law, Praha – Wolters Kluwer

where she specialised primarily in commercial, corporate and la-

ČR, a.s., Kurs obchodního práva. 1 – 4 part, C.H. Beck, Praha (The

bour law.

part – Právnické osoby (Legal persons), The third part – Obchodní
závazky (Commercial obligations) and The Fourth Part – Cenné

In 2001, Olga Erhartová started her own practice focusing on com-

papíry (Securities)); Obchodní zákoník – poznámkové vydání, Linde,

mercial law, media, advertising and trademark matters. Her clients

Praha; Das tschechische Privat- und Wirtschaftsrecht unter dem Ein-

include several radio broadcasting operators and advertising agen-

fluss des europäischen Fechte, LIT Verlag Berlin-Hamburg-Münster

cies, among others.

and Sbírka příkladů z obchodního práva, C.H. Beck. He mainly publishes in Právník journal and from 2000 to 2002 he led a regular sup-

Olga Erhartová graduated from the Faculty of Law at Charles Uni-

plement „Legislativa do kapsy“ of the economic weekly Profit.

versity in Prague (1994) and also studied law at the College of Law
at the University of London.
She contributes regularly to Czech legal journals. Apart from Czech,

ERHARTOVÁ VÍTEK advokátní kancelář
ADDRESS:

she speaks English and Russian fluently.
URL:
E-MAIL:
PHONE:
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•

Nad Petruskou 1
Prague 2
120 00
www.akev.cz
vitek@akev.cz
+420 224 409 920

FEICHTINGER ŽÍDEK
Law firm
stitutional Law and obtained his Ph.D. in Constitutional Law and

WHO WE ARE

European Union Law. He also studied at the University of Passau
Faculty of Law in Germany. He is a practising member of both the

We at the Feichtinger Žídek advokáti law firm offer you the knowl-

Czech and Slovak Bar Associations.

edge base and work style of an international law firm. Our broad
clientele includes private companies, public authorities and indi-

Petr Žídek

viduals to whom we provide legal counsel in the Czech Republic

Petr Žídek has held posts in various international law firms where

and Slovakia. Our clients can reach us not only at our offices in

he provided legal services to the most demanding clientele from

Brno, Znojmo and Bratislava but practically anywhere within the

the Czech Republic, Slovakia and other countries since 2004.

Czech and Slovak Republics. We make strenuous efforts to pro-

He participated in the representation of a leading fixed-line and

vide a premiere legal service in both routine and complex mat-

mobile telecommunications operator in disputes concerning net-

ters. We can provide our services in Czech, Slovak, German and

work interconnections, a complex set-up of financial instruments

English. Our top priorities are reliability and a true understanding

for the granting of financial aid from European Union Structural

of our clients’ needs.

Funds and the representation of parties in international investment arbitrations. Besides general counselling, his areas of spe-

PARTNERS

cializiation include: IT & Telecommunications Law, international
commercial transactions, public procurement, state aid and other

Jiří Feichtinger

areas of European Union Law.

Jiří Feichtinger has held posts at the top levels of public administration and in international law firms since 2003. He partici-

Petr Žídek graduated from the Masaryk University Faculty of

pated in legal counselling on key arms and security projects in

Law where he obtained his Ph.D. in International Private Law. He

the Czech Republic and Slovakia and represented the State in an

also studied at the University of Ljubljana Faculty of Law in Slo-

international arbitration in London. He has considerable experi-

venia. He regularly attends professional conferences and he has

ence with both domestic and international transactions in both

published a number of professional articles in both domestic and

the private and public spheres. He focuses on contractual law and

foreign periodicals. He is a practising member of both the Czech

dispute resolution, including representation before general and

and Slovak Bar Associations.

arbitration courts, and on European Union Law. Besides general
counselling, his areas of specializiation include: public procure-

OUR CLIENTS

ment, insolvency proceedings, trading with military and security
materiel and outsourcing.

Private companies and businesses
We provide full legal support to businesses relying on our long-

Jiří Feichtinger graduated from the Charles University Faculty

term experience and in-depth expertise. Our legal services are

of Law where he later successfully defended his thesis in Con-

utilized by both domestic businesses and foreigners running busiwww.epravo.cz I EPRAVO.CZ I 211

nesses in the Czech Republic and/or Slovakia or intending to en-

al data protection and liability for data storage. Our lawyers have

ter these markets. We provide legal counselling to businesses in

participated in a project for complex outsourcing of IT systems for

the following areas in particular:

a leading worldwide car manufacturer.

• corporate governance
• contractual relationships
• claims and other diputes
• insolvency
• labour law
• public administration relations
• public procurement
• international commercial transactions
• innovations
•

launching a business in the Czech Republic and/or Slovakia
Furthermore we can offer in depth experience in Electronic
Communications Law. We have participated in the provision of
counselling in operator disputes concerning the rates for network interconnection in telecommunications, disputes about the
legality of regulated prices for telecommunication services, client legal support in the preparation of new telecommunication
services, negotiation of contracts for the delivery of technology
for telecommunication networks or advice on a mobile operator
acquisition.

Public Administration

Public Investment and Subsidies

We have long-term experience with legal advice to the public sec-

We provide full legal support to our public sector clients in the

tor. We provide our services to ministries, regional authorities,

disbursement of public funds by means of public investments

municipalities, NGOs, public companies and corporations in both

and subsidies. Our specialty is not limited to the area of public

routine and complex legal matters, including a range of issues pe-

contracts and concessions; we are able to offer a comprehensive

culiar to public administration and public ownership. We provide

legal analysis of any public investment or subsidy, including the

legal advice and services to the public administration in the fol-

issues of the State and/or regional government budget funding,

lowing areas (by way of example):

state aid, financing from the European Union funds and inter-

• administrative proceedings and administrative court pro• ceedings
and subsidies
• grants
dealing with the property of the State and regional authori• ties
public contracts and concessions

nal market. Our expertise has been put to the test in helping to
solve issues such as public transportation funding or representation of the State before the European Commission in matters of
infringement of EU law, state aid and support from Structural
Funds.
We also provide our advice in the area of public funding to private

Individuals

entities that are involved in the process, primarily as public ten-

We also provide legal counselling to individual private clients.

der participants or recipients or applicants for EU funds and/or

The legal services that we provide them are equal in both profes-

public budgets’ grants or subsidies. Thanks to our combined legal

sional care and quality to those provided to businesses. Whether

expertise, we can also offer efficient legal support to startups in

big or small, we approach every case individually and personally.

the so-called ‘innovative business’.

We provide legal counselling to our private clients in the following areas (by way of example):

• real estate
• Family and Inheritance Law
•

membership and shareholdings in commercial companies

SELECTED AREAS OF SPECIALIZATION

Dispute Resolution and International Arbitration
Representing clients before general and arbitration courts is
a significant part of our legal practice. In commercial matters,
we provide our clients with full legal support from attempts at
conciliation through to representation in court proceedings to the
enforcement of claims in execution or insolvency proceedings.
In proceedings before administrative courts, we have dealt with

IT & Telecommunications Law

a number of specialist issues in areas such as: electronic com-

We provide regular counselling in the area of IT Law. We have

munications, competition, public procurement and public trans-

negotiated and prepared a multitude of contracts for software

portation.

delivery, implementation and support, model legal documents for
IT system providers and ‘software-as-a-service’ standard agree-

Our lawyers have further gained broad experience by represent-

ments. Naturally, we have also prepared solutions for a number of

ing clients in international investment arbitrations. When we

related issues in areas such as: copyright, data protection, person-

provide legal counselling, we can offer our clients in-depth ex-
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pertise in specific areas of Czech and Slovak law and an ability
to construct compelling legal arguments on that expertise along
with experience in presenting our arguments before arbitration
courts.

•

Feichtinger Žídek advokáti
Brno
ADDRESS:
E-MAIL:
PHONE:
Znojmo
ADDRESS:
E-MAIL:
PHONE:
Bratislava
ADDRESS:

Mediahall, Bidláky 20
639 00
brno@akfz.cz
+420 530 510 400

Mariánské náměstí 6
669 02
znojmo@akfz.cz
+420 530 512 280

E-MAIL:
PHONE:

Klincová 37/B
SK-821 08
bratislava@akfz.cz
+421 911 410 090

URL:

www.akfz.cz
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FELIX A SPOL.
Attorneys-At-Law
Established in 1991, the Prague-based law firm Felix a spol. cur-

issues; we provide complete legal services, including incorporation

rently boasts a staff of 21 lawyers with abundant professional ex-

of companies, from the drafting and filing of documents with the

perience and a wide variety of legal specialties. The firm provides

Company Registry to communicating with the Company Registry

complete legal services of the highest quality to a range of domes-

on behalf of the client. Thanks to close cooperation with public no-

tic and international clients.

taries, we can offer exceptional flexibility and shorter time limits.

Felix a spol. specializes in the following areas of law and legal services: commercial law, competition law, business transactions and
disputes, mergers, acquisitions and restructurings, banking and

COMMERCIAL DISPUTES AND DEBT
COLLECTION

financial law, insurance law, administrative law, labor and employment issues, social security, real-estate and project financing, tax

Domestic and transnational commercial disputes are our regu-

laws, IT and personal data protection issues, intellectual property

lar course of work. Our services include not only out-of-court and

law as well as transportation law. Furthermore, we represent cli-

in-court collection of receivables but also representation before

ents in disputes before government bodies, courts or arbitration

courts and arbitration tribunals as well as alternative methods of

tribunals and provide defense in criminal matters.

dispute resolution, namely conciliation and mediation. Prior to any

We cooperate with leading economic, financial and tax experts as

proceedings, we carry out a detailed case analysis and risk as-

well as with renowned audit and consultancy companies and have

sessment; we draft petitions, appeals and other motions; we stand

well-established professional contacts with recognized interna-

before courts and other bodies in the Czech Republic and abroad.

tional law firms and auditors.

There are several banks and other commercial companies among
our clients for whom we manage the entire portfolio of receivables.

COMMERCIAL LAW, COMPANY LAW,
COMPETITION LAW, MERGERS AND
ACQUISITIONS

Thus, clients benefit from lower cost due to a larger volume of simi-

Since the firm was established, our core business has been com-

TRANSPORTATION LAW

lar cases and from greater efficacy of service based on specific
know-how.

posed of legal services such as the drafting and reviewing of
legal instruments, assessing risks and representing in and as-

The lawyers of Felix a spol. provide extensive and specialized legal

sisting with business transactions. At present, we have about 50

services to road and rail transportation companies as well as to

permanent clients who receive our ongoing legal support. Many of

bus terminals. We extend legal support in the context of public-law

them are branches of foreign or multinational companies. We rely

aspects of the business and relations with government authorities

on our vast experience in commercial, company and competition

as well as in the context of the business activity itself and relations

law, company restructurings and transformations as well as tax

with private partners.
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CONSUMER CONTRACTS, ADVERTISING LAW,
MARKETING AND MARKET SURVEYS

in dozens of real-estate transactions and leases for which we have
drafted underlying documentation, such as credit agreements,
mortgage deeds, banking guarantees and insurance terms. We

Ever since consumer contracts were introduced into the Czech

also handle construction and refurbishment contracts.

legal system, we have been covering issues stemming from the
practical impact of these contracts on the day-to-day business of
supermarket chains and retailers as well as Internet store and ship-

DEFENSE IN CRIMINAL MATTERS AND
IN ADMINISTRATIVE INFRACTIONS

ping service operators. Thanks to our early involvement, we are
able to provide a full range of services in connection with sale to

Specializing primarily in criminal matters of an economic nature, the

end-users, warranties to and returns by consumers and the like.

attorneys of Felix a spol. offer defense and representation in criminal

Consumer contracts and customer support are closely linked to ad-

and administrative proceedings, including administrative infractions.

vertising issues, promotional events and sale support. These areas
are becoming increasingly important in our work. We provide legal

THE EUROPEAN UNION

services to several companies specializing in marketing consultancy and market surveying.

With a back-up from two ever-growing international alliances of independent law firms, the lawyers of Felix a spol. are able to inter-

LABOR AND EMPLOYMENT LAW

pret Czech legislation in the context of European Acquis and process documents issued by European institutions as well as other

We provide a wide range of services in the area of labor and em-

international organizations. In all cases where European legislation

ployment relations, from handling the day-to-day agenda of our

applies, whether directly through regulations or indirectly through

clients to handling labor-law disputes. We offer legal assistance

transposed directives and other instruments, we assess the case at

with employment contracts and employment termination as well

hand in its entirety, i.e. also in the light of the Acquis communautaire.

as with hiring and labor safety and personal data protection issues
In addition, we cover health and social insurance matters.

LEGAL PARTNER IN 2012 EVENTS
AND PROJECTS:

FINANCE, BANKING AND INSURANCE
Hospitality & Tourism Summit 2012
With their prior experience in the banking sector, four of our at-

http://www.horeca21.cz/

torneys specialize in banking and finance law. We have provided
legal services in connection with the establishment and initial de-

HR Kavárna

velopment of several banks, building societies, investment compa-

http://www.hrkavarna.cz/

nies and funds as well as other financial institutions. At present,
we maintain very close cooperation with two out of the five large

Conference: Hospitality Management and Education

banking houses in the country. Additionally, our legal experts pro-

http://www.vsh.cz/cz/probEhl-4-roCnIk-konference-hotelnictvI-

vide services in related areas, such as transfers and management

turismus-a-vzdElAvAnI-cl1039.html

of receivables, leasing arrangements, banking transactions and
other financial and banking instruments.

Round table organized by ÚOOÚ and AK Kinstellar on legal
aspects of monitoring employees in the context of criminal

REAL ESTATE AND CONSTRUCTION

liability of legal persons and transfers of personal data
abroad

Felix a spol. extends ongoing and complete legal support to several

http://www.fsak.cz/download/kulaty-stul-uoou.pdf

real-estate companies, developers and construction management
firms. We cover the entire project development process from land

FELIX A SPOL

purchase to zoning and construction permits, to project design and

ADDRESS:

documentation, to construction contracts, to technical oversight,
to as-built approvals, and finally to sales (reservations, agreements
to agree, purchase agreements). Our clients include real-estate developers, management and construction companies as well as government entities. So far, we have provided complete legal services

URL:
E-MAIL:
PHONE:

•

U Nikolajky 5
Prague 5
15000
www.akfelix.cz
akfelix@fsak.cz
+420 251 081 111
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Glatzová & Co.
OUR MARKET POSITION

with, as they usually assume responsibility for the work. We regard the fact that many of these firms use our services virtually on

Glatzová & Co. has been active in the legal services market since

an exclusive basis as the hallmark of our top quality.

1994 and since 2008 has also offered its services through its office
in Slovakia. The firm has won numerous major awards, including:

• Czech Republic;
• Czech Republic Law Firm of the Year 2010, Who’s Who Legal.

OUR CORPORATE CULTURE

Chambers Europe Award for Excellence 2011 and 2009 for the
Glatzová & Co. is an independent law firm; we have our unique
culture, which we ourselves create, and our own way of approaching projects. This culture is based on ethics, fairness and good

These awards are internationally regarded as the most prestigious

relationships amongst peers. We do not tolerate arrogance and ap-

in the legal profession. The only other Czech law firms to have won

preciate our clients. Our principles and priorities are:

the Chambers Europe Award are PRK (2010, 2011) and KŠB (2008).
Glatzová & Co. is the first Czech law firm to win this Award twice.

and top performance: In providing our services, we
• Quality
strive for top performance. Quality is our absolute priority. In

High long-term ratings by other independent international rating

addition, we aim for a congenial work atmosphere and satis-

publications such as IFLR1000, Legal500 and PLC Which Lawyer,

fied employees; the size of our firm and our profits are of less

which compile rankings by categories and fields of law rather than

importance to us than our values of honesty and good eth-

presenting law firm of the year awards, are yet more evidence of

ics. Our fundamental objective is to avoid deterioration of the

client satisfaction with our services as well as of the professional

quality of our work as a result of uncontrolled growth.

respect of our peers and competitors.

INTERNATIONAL COOPERATION

Client acquisition: We’ve built our reputation on the Czech
• market
by constantly maintaining the top quality of our work.
We only attract new clients in an ethical manner and foster
our market position by honest marketing methods (scholarly

Glatzová & Co.’s renown is even stronger abroad than in its home

articles, interviews, lectures, conferences). We do not aggres-

country. Many of the most respected international law firms select

sively hunt for new clients and do not work for clients who

us to work with them in transactions within the Czech Republic,

have a bad reputation.

ringer, Hengeler Mueller, De Brau Blackstone Westbroek, Kirkland

• legal work for our clients and in leading our junior lawyers

& Ellis, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, Skadden, Ashurst, Jones

than in developing new business opportunities. We guide our

Day and Latham Watkins. Our work with these firms is intense,

junior lawyers to understand our clients’ needs and to learn to

comprising a total of one third of our turnover, and also encompass-

listen carefully to clients. This way we can best guarantee not

es secondments for our lawyers, participations in seminars, etc.

only the quality of our firm’s work but also our clients’ confi-

including the firms of Slaughter and May, Freshfields Bruckhaus De-

Personal approach: Our partners engage themselves more in

dence in our firm.

This cooperation is to us the best indicator of the quality our work.
Law firms are very careful in selecting an outside firm to work
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• as our people. This is why we pay extreme attention to reRecruiting and leading our co-workers: We are only as good

cruitment and training. We are never satisfied with average

OUR PEOPLE

work. At the same time, we put stress on personal practices
of our lawyers. We do not tolerate arrogant manners or un-

Our people regularly publish scholarly articles in the Czech eco-

ethical methods. We support our lawyers’ professional growth

nomic media. Our senior partners are recognised figures who hold

through internal lectures at weekly meetings of expert teams,

major positions outside the firm:

ture held twice a month by Dr. Petr Čech, – who became an

Vladimíra Glatzová (partner) has long been recognised as the
• third
most important woman in Czech business (according to

official member of our team in May 2011 – as well as through

the newspaper Hospodářské Noviny). She is a member of the

participation in external training and regular consultations

Board of the Czech Bar Association, to which she was nomi-

with him. In addition, for 15 years our lawyers have been sec-

nated by leading Czech law firms to represent their common

onded in top law firms abroad.

interests. She also represents the Czech Republic on the Euro-

Fee billing: Unlike most of our competitors, we do not reward

pean Forum of the International Bar Association (IBA). Cham-

and especially through lectures on developments in judica-

• our lawyers based on the number of billed hours or on acquisition of new clients. Remuneration by hours billed makes

bers Global ranks her amongst the top five M&A lawyers in
the Czech Republic.

client with cost-effective service and reporting time actually

Vít Horáček (partner) Chambers Global ranks Vít Horáček
• amongst
the top five dispute and arbitration lawyers in the

worked fairly. We stress not only producing the highest quality

Czech Republic, as well as a leading lawyer in intellectual

work but producing it as efficiently as possible.

property and information technology law. He is an arbitra-

lawyers pursue their own objectives rather than providing the

tor on several arbitration tribunals: The Arbitration Court of

THE WAY WE WORK

the Economic Chamber of the Czech Republic and the Agricultural Chamber of the Czech Republic, the Exchange Court

Glatzová & Co. has gained a reputation for our in-depth knowledge

of Arbitration of the Prague Stock Exchange (Member of the

of law, our sensitive approach to our clients’ business issues and

Presidium), the Court of Arbitration of the Czech-Moravian

our positive attitude to tackling legal problems. Our work princi-

Commodity Exchange Kladno, the international Court of Arbi-

ples comprise:

tration for Sport (CAS) in Lausanne, the Arbitral Commission

• of legislation but also seeing it in the context of a client’s busi-

Business assessment: Good work requires not only knowledge

ness. This enables us to combine legal and practical assessments and provide useful advice.

Providing exactly what the client needs: We emphasise our
• clients’
awareness of pertinent legal issues and see to it that
all of their important decisions are made in a qualified manner based on their knowledge of all relevant information. We

of the Czech Olympic Committee. Vít Horáček is an expert assistant at the Department of Commercial Law of the Faculty of
Law of the Charles University.

Dana Schweigelová (partner) Leading international rating
• publications
consider Dana Scheigelová to be a leading lawyer in banking and finance. She is an arbitrator on the Exchange Court of Arbitration of the Prague Stock Exchange.
Since 2010, she has been a Member of the Appeals Commission of the Czech National Bank.

including our view of the pros and cons of these options along

• ranking, Jiří Sixta is amongst the most recommended lawyers

with our recommendations. We avoid bothering our clients

in M&A. Jiří is in charge of the Slovak branch as well as the

strive always to present our clients with all options available,

Jiří Sixta (partner) According to Legal 500, an international

with details and theoretical analyses.

management of the Czech office.

Tailored solutions: Our work does not lie in the schematic ap-

Martin Dančišin (partner) International rating publication

opinions. We avoid ‘cookie-cutter’ solutions and blind repeti-

structuring and insolvency. Martin is an arbitrator on the Arbi-

tion of what has been implemented before. Rather than saying

tration Court of the Economic Chamber of the Czech Republic

• plication and adaptation of document templates and sample • IFLR 1000 ranks Martin as a leading lawyer in the area of rethat something is impossible, we always try to find solutions.

and the Agricultural Chamber of the Czech Republic.

Communication and keeping deadlines: Knowing the solution

Petr Čech (counsel) Since 2011 Petr Čech has been officially

and timely manner is also required. That said, meeting dead-

Petr focuses on internal education of our lawyers with a focus

lines, our availability and the quality of our communication

on commercial companies, securities, commercial obligations,

are high priorities for us.

the new Civil Code and the new law on business corporations.

• is not enough. The art of saying it in a concise, comprehensible • a permanent member of our team. Besides work for clients,
In addition, he is active in the Department of Commercial Law
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Faculty of Charles University, where he lectures and authors

the Court of Justice of the European Union and subsequently

research papers and publications.

decided in favour of the client again. This decision was contested by a cassation complaint of the Czech Antimonopoly

OUR CLIENTS

Office. The proceedings before the Supreme Administrative
Court are pending.

Some of our most distinguished clients have recently included:

• Republic. We advised on CK Fischer’s acquisition of NEVCK Fischer, a.s., one of the largest travel agencies in the Czech

DAMA, a major travel agency offering ski holidays. The trans-

Pražská teplárenská, a.s., a major Czech heat producer, whom
• we
represented as defendant in the first labour law dispute in
the Czech Republic concerning alleged sexual discrimination
against a female plaintiff during the recruitment process.

action also included representing CK Fischer in the concentration approval proceedings before the Office for the Protection

Some of our other major clients include: ABB, ArcelorMittal, Bosch,

of Competition.

Citibank, Commerzbank, ConocoPhillips, Česká pošta, Deutsche

BigBoard Holding S.A. (a parent company of BigBoard Praha,

Bank, E. ON, First Reserve, Fuji, GDF, Goldman Sachs, Heidelberg

• a.s.), which we represented within the negotiation and closing

Cement, Henkel, Hochtief, KBC, Kolbenschmidt, Komerční banka,

of the acquisition of 100 % shares of BigBoard Praha, a.s., by

Mazda, Morgan Stanley, New World Resources, Ondeo, PENTA,

JOJ Media House CZ, s.r.o.

Raiffeisenbank, RWE, sanofi-aventis, Siemens, Sita, Skanska CZ,

KKCG a.s., which we advised in connection with acquisition

Strabag, Suez, Tchibo, Tesco, Volksbank, Volvo, Volksbank, War-

• of eTravel s.r.o..
NETRETAIL HOLDING BV, the parent company of Internet
• Mall,
a.s. (a leading operator of online stores in the Czech Re-

burg Pincus nebo Wood&Co.

SOCIAL RESPONSIBILITY / PRO-BONO

public, Slovak Republic, Poland, Hungary and Slovenia) and
a group of individuals in connection with sale of a majority

Glatzová & Co. has been engaged in a number of projects in the

stake in Netretail Holding BV by its founders, Intel Capital and

non-profit sector. It has provided the humanitarian organisation

MCI Management to MIH Allegro BV (Nasper Group). This

ADRA with free legal consultancy worth more than CZK 1 million.

was the largest ever e-commerce/internet transaction in the

We have supported the civic association ŽIVOT DĚTEM (LIFE

Czech Republic.

FOR CHILDREN) for the third year now, both financially and by
free legal consultancy. Last year, we were also involved in a fund-

Glatzova & Co., Ltd. also represents its clients in significant legal

raising campaign to aid the maltreated boy Dominik and his sister

proceedings:

Lucie. We provide free legal consultancy to the gallery of modern

• plants with a total output of 258 MWp, which we represent
Over 100 domestic and foreign investors in photovoltaic power

art DOX and the foundation against corruption established by Karel Janeček. Through her own foundation Vladimíra Glatzová sup-

in cooperation with Freshfields Bruckhaus Deringer in inter-

ports children from the children’s home in Klánovice and young

national arbitrations against the CR on the basis of bilateral

people without families.

conventions on the protection of investments, as well as in
proceedings before Czech courts. The litigations are related to
recent negative legislative changes within the area of photovoltaic power and comprise the most significant and unprecedented dispute in the Czech Republic.

from Fuji group, which we represent in adminis• Companies
trative justice court proceedings concerning a EUR 40 mil.

WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US
Since its foundation in 1994, Glatzova & Co. quickly estab• lished
a reputation for the technical excellence of its lawyers,
their sensitivity to the commercial objectives of clients and
their positive approach to legal issues (Chambers Global 2011)

national companies, including Fuji, for participating in a car-

• for both domestic and cross-border corporate work. Clients

tel of gas insulated switchgear (the largest fine ever imposed

say the firm is “well-equipped with relevant knowledge and

by this office). The court decided in favour of the client and

experience”. (Legal500 2010)

fine imposed by the Czech Antimonopoly Office on 16 multi-

Glatzová & Co. is a leading Czech firm with a strong reputation

sation complaint against this decision; the Supreme Adminis-

Glatzová & Co’s “good quality advice, fair pricing and effec• tive,
practical solutions” make it very popular with clients. The

trative Court cancelled the decision of the first instance court

firm has one of the most distinguished histories on the market

and returned the matter for further proceedings to this court.

and, being without ties to an international network, is the first

The first instance court submitted preliminary questions to

choice for referrals from many foreign law firms. Peers hold the

cancelled the fine. The Czech Antimonopoly Office filed a cas-
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firm in high regard, describing it as a “very strong and wellreputed Czech firm. (Chambers Europe 2011)

• proach and in-depth local understanding: “The lawyers do not
Clients appreciate its successful mix of a Western-style ap-

bother us with the letter of the law, but suggest practical solutions.” (Chambers Europe 2010)

The firm’s work on the domestic aspects of larger deals is
• appreciated
by clients, with one saying “they know the local market and its idiosyncrasies.” Leading lawyer Vladimíra
Glatzová is also noted for her attitude and manner. “I think
very, very highly of Vladimíra,” says one new client. “She’s
very energetic, committed, and gets the job done.” (IFLR 2011)

team is often instructed to act on the local side of inter• “The
national deals and is becoming increasingly visible,” market
commentators agree. Sources also note the firm’s solution-oriented approach and friendly working atmosphere. (Chambers
Global 2010)

• to be “professional yet also informal and easy to work with.”
Clients speak warmly of this group’s attitude considering it
(Chambers Global 2008)

“The firm is very popular for referral work; it is often the local
• counsel
in international instructions.” (Chamber Europe 2011)
Glatzová & Co. is one of the leading Czech law firms, and is
• praised for being “highly committed, highly effective and reasonably priced”. (Legal500 2009)

This local firm is singled out by clients for its “responsive and
• positive
attitude” and its ability to “balance legal expertise
with a commercial approach”. (Chambers Global 2009)

• I went ‘local’ with this firm: the lawyers are pleasant to work

The team is client-oriented and efficient. “I’m very happy
with and offered reasonable and flexible pricing arrangements,” enthused a client. Sources say Vladimíra Glatzová is
a “fearless lawyer with a talent for making things happen.”
(Chambers Global 2010)

According to a client [Glatzová’s] integration with leading
• firms
in the US, UK and Germany is “seamless and helped to
get things done at an astounding speed”. (IFLR 1000 2008)

The team is praised for its “hard work and good knowledge of
• the
law, with an ability to listen to clients and discuss issues.”
(Chambers Europe 2011)

• the business needs of its clients”, and its lawyers have “a very

This is “a very transaction-oriented team that keeps in mind
pragmatic, straightforward approach – always seeking the
most reasonable solution”. (Chambers Europe 2009)

to a long-standing client Glatzová & Co. is “the fa• According
vourite port of call for those who seek sound reasoned and
structurally creative advice when getting complex deals done
despite the presence of other big names in the market”. (IFLR
1000 2008)

•

Glatzová & Co.
ADDRESS:

URL:
E-MAIL:
PHONE:

Husova 5
Prague 1
110 00
www.glatzova.com
office@glatzova.com
+420 224 401 440
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GENERAL INFORMATION ABOUT HAVEL,
HOLÁSEK & PARTNERS

telecommunications. Some of our legal experts are the authors of
a range of professional publications, and they present at conferences and work as lecturers in the area of professional education.

During the more than 12 years of its existence, Havel, Holásek &

Some of them also contribute to writing legal commentaries for the

Partners has become the fastest growing law firm in the CEE re-

recodification of the civil code. The members of all the firm’s advi-

gion, which continually strives to strengthen its position in the legal

sory groups regularly publish in professional and popular journals

services market in the Czech Republic and Slovakia

and organise professional workshops.

OUR LEGAL TEAM

THE SLOVAK OFFICE

Havel, Holásek & Partners, with offices in Prague, in Brno, Ostrava

The firm has provided its clients with comprehensive legal services

and Bratislava, has a team of more than 140 lawyers, several dozen

in Slovakia since March 2008, when a separate legal entity was in-

law-faculty students, and more than 400 employees, including 130

corporated in Bratislava. The principal aim of our expanding team

working for the collection agency Cash Collectors. It is the larg-

of experienced Slovak lawyers is to provide our clients with compre-

est Czech-Slovak law firm. The majority of the firm’s partners and

hensive, top-quality legal services in all of the main areas of Slovak

senior lawyers have gained extensive experience in all legal areas

law. In addition, we strive to provide our clients with the comfort

from their previous involvement in top Czech and international law

of a single law firm for the Czech Republic and Slovakia, providing

firms, such as Linklaters, Freshfields, Norton Rose, Hogan Lovells,

advice of the highest professional standard, and coordinating the

White & Case, Salans, Dewey & LeBoeuf, Squire Sanders & Demp-

legal services delivered in the two countries to the fullest satisfac-

sey, Gleiss Lutz, Noerr, Beiten Burkhardt, Gide Loyrette Nouel and

tion of our clients. The Slovak legal team is currently comprised of

Wolf Theiss. In addition to the firm’s client work, the lawyers also

more than 25 lawyers.

contribute actively to the preparation of legal regulations, particularly in the area of commercial law and financial services, and work

PRACTICE AREAS

with professional organisations in the area of capital markets (the
Capital Market Association), venture capital (Czech Private Equity

The lawyers of Havel, Holásek & Partners are conscious of the fact

& Venture Capital Association – CVCA), and other associations and

that the provision of top-quality legal services requires not only an

alliances in the area of public contracts, real estate investment, or

in-depth knowledge of law and its application, but also a wider un-
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derstanding of the business areas of their clients.

provide legal services in French, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Polish, Hungarian, Ukrainian and Slovak.

Hence, we have created a system of management for the law firm
by practice areas as well as business specialisation. As such, this

OUR CLIENTS

organisation is geared to providing legal services in the most effective manner where complex projects are managed by senior law-

In addition to large international corporations, medium-size firms,

yers with a wide range of practical experience and with the support

entrepreneurs and investors, and public institutions, our clients also

of specialists in the relevant legal areas.

include approximately 100 of the Fortune 500 global firms and more
than 35 companies belonging to the Czech Top 100. The office cur-

The lawyers have extensive transactional expertise in the follow-

rently has more than 1,000 clients.

ing practice areas: Corporate Law/Mergers, Acquisitions, Divestitures and Restructuring/Corporate Governance and Tax Consul-

SELECTED AWARDS

tancy; Real Estate and Construction; Environmental Law; Banking,
Insurance, Finance and Capital Market; Litigation, Arbitration and

Havel, Holásek & Partners is the most successful Czech law firm in

Administrative Proceedings; Public Sector and Regulatory, Public

the Law Firm of the Year awards according to the results of all five

Contracts and PPP; Intellectual Property/ Information Technology/

years with regard to the number of nominations and titles.

Electronic Communication/Personal Data Protection/Media; Insolvency and Restructuring; Competition, Public Aid, EU Law; Labour

In the prestigious Who’s Who Legal Award, Havel, Holásek & Part-

Law and Social Security Law; Private Clients; Advertising Law, Con-

ners was awarded as the best law firm of the year for 2011 and 2012

sumer Protection, Unfair Competition.

in the Czech Republic. The firm also repeatedly received first place
among domestic law firms from 2008 to 2012 in the awards organ-

BUSINESS AREAS

ised by Practical Law Company in all assessed legal categories. The
office was also awarded in the ILO Client Choice Awards 2010 and

The firm’s lawyers have gained significant experience in the fol-

2013 sponsored by the international rating agency International

lowing business areas and continue to focus on them: real estate

Law Office (ILO), which named Havel, Holásek & Partners the best-

and construction, including related contractors; banking and other

rated law firm in the Czech Republic by clients.

financial services (including leasing and factoring); energy, utilities,
mining of raw materials, the environment and waste management;

According to the Thomson Reuters agency, Havel, Holásek & Part-

the automobile industry; mining, engineering + the chemical indus-

ners is in first place in the Czech Republic with respect to the num-

try and petroleum refining; postal services, telecommunications

ber of transactions in the area of Mergers and Acquisition from 2007

and information technology; transportation and logistics; public

to 2011. In its study from 2009 to 2011, DealWatch ranked the office

sector and regulatory (in addition to transportation, energy, edu-

first in the number of implemented transactions in the Czech Re-

cation, healthcare, etc.); consumer goods/FMCG (including retail

public, and in 2009 and 2012 also in Slovakia and throughout the

chain operators); the food industry (including the tobacco industry),

whole CEE region.

agriculture and forests; pharmaceuticals and healthcare (including
social services); the arms industry; the media and media services;

According to the rankings published by the prestigious interna-

professional services; insurance and pension funds; the hotel indus-

tional ratings agencies, the firm is continuously ranked among the

try and tourism; education, culture (science and research); sports

top law firms in the Czech Republic. The international rating pub-

law; lotteries and gaming; other services and production (e.g. elec-

lications PLC Cross-border, European Legal 500, IFLR 1000, Cham-

trical engineering and electronics, the rubber and plastics industry,

bers Global, European Legal Experts and Global Law Experts rec-

glass and ceramics, textile, clothing, the leather and printing indus-

ommend Havel, Holásek & Partners as a leading Czech law firm,

try, paper and pulp manufacturing, the wood processing industry,

especially in the area of Mergers, Acquisitions and Divestitures,

manufacturing of construction materials, security services).

Restructuring and Insolvency Law, Private Equity/Venture Capital, Banking and Finance Law and Capital Market Law, Telecom-

SUPERIOR LANGUAGE SKILLS

munications, Information Technology, Outsourcing, Competition,
Energy, Real Estate and Investment Construction, Environmental

All of our lawyers provide legal services to clients in Czech and

Law, Labour Law, and Dispute Resolution. The partners are also rec-

English; a specialised group of lawyers also focuses on German-

ommended as leading experts in their respective areas of expertise.

speaking clients. In addition, some of our lawyers are fluent and
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OUR VISION

INTERNATIONAL COOPERATION

Our vision is to be “the leading Czech and Slovak law firm, consist-

The firm has the most comprehensive global support available to

ently providing services reflecting the highest international stand-

a Czech and Slovak law firm. It belongs to three of the world’s ten

ards in the legal profession.” In line with our approach to the provi-

most prestigious legal networks: World Law Group, State Capital

sion of legal services, our aim is always to strengthen our excellent

Group and First Law International, which bring together a total of

working and business relationships with our clients and business

more than 200 top legal firms worldwide. Thus, our clients have ac-

partners, which will enable them to maximise the effect of our ser-

cess to international and local knowledge through over 25,000 law-

vices on their business and other plans. We strive to create genuine,

yers in approximately 100 countries around the globe.

mutually advantageous business partnerships with our clients.

PRO BONO
OUR APPROACH
Charity and pro bono activities are an integral part of our work.
Havel, Holásek & Partners is a business-oriented law firm with

Helping those in need should be a matter of course for leading mar-

a pro-active attitude and a highly flexible team of lawyers, whose

ket players in all industries. And this is also the case for Havel, Ho-

ultimate priorities include client care and flexibility. We seek to

lásek & Partners. Our efforts are focused primarily on helping chil-

provide high-value services fully meeting or even exceeding our cli-

dren and young people, not only with difficult situations, but also

ents’ expectations and to build long-term relations with clients and

with everyday concerns and problems (e.g. DebRA Help Line). We

business partners.

also assist in securing financial, humanitarian, legal, professional
and educational support and assistance to people with a health, so-

Our lawyers are sought by clients for their ability to provide compre-

cial or financial disadvantage, in particular elderly people (Taťána

hensive legal services, strategic thinking, a high level of dedication

Kuchařová Foundation). We promote the development of general

to work, the ability to close transactions successfully and to pro-

education and the deepening of professional knowledge in politics,

mote our clients’ business interests.

social sciences and culture (Prague Twenty Foundation). In addition, we help to introduce and promote modern art in the context of

INTERNATIONAL STANDARDS

today’s changing world. We promote the good reputation of Czech
culture and projects in the area of environmental and business inno-

Havel, Holásek & Partners maintains the highest international

vation projects (ENVI). In the context of our pro bono legal services,

standards of quality and offers a flexible, creative and business

we also continue to support small and medium-sized enterprises in

oriented approach to our clients’ matters, while strictly following

close cooperation with the Economic Chamber of the Czech Repub-

traditional attorney-client practice standards (avoiding conflicts of

lic, the Czech SME Union and the CVCA (Czech Private Equity &

interests, strict client confidentiality, etc.).

Venture Capital Association).

•

Havel, Holásek & Partners
ADDRESS:

URL:
E-MAIL:
PHONE:
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Týn 1049/3
Prague 1
110 00
www.havelholasek.cz
office@havelholasek.cz
+420 224 895 950

Hartmann, Jelínek,
Fráňa a partneři, s. r. o.
The Law Office of Hartmann, Jelínek, Fráňa and Partners was

tional complaints. The office has also registered defence success

founded in 1990 as an unincorporated association of lawyers.

in extensive criminal cases with a nationwide reach. In 2012, the

Since its foundation, the office has established a firm place on the

office joined the ranks of highly recommended offices in the field

Czech market. The law office has sites in Prague and in Hradec

of criminal law.

Králové and about 55 employees currently participate in provision of legal services and operation of the law office. From this

Legal services are offered above all within the territory of the

number, the professional team in the law office, together with the

Czech Republic, EU countries and if necessary provision of legal

7 partners, is made up of a further 27 lawyers and articled clerks.

services can also be arranged elsewhere abroad. Active member-

The professional team in the law office is made up of eminent

ship by the office in the international Alliance of Business Law-

specialists who are regularly published in specialist magazines

yers (ABL) is used for this purpose. In order for the office to be

and are experienced and active members in the bodies of leading

able to guarantee its clients the highest quality legal service, it

institutions and who devote their time to lecturing, especially for

cooperates with other external experts, especially with specialist

the professional public.

lawyers, auditors, tax consultants, expert witnesses, interpreters
and notaries.

The Law Office of Hartmann, Jelínek, Fráňa and Partners is
a traditional Czech office providing high quality, practically

The office is also a member of Czech Service International (CSI),

focused legal services to important clients in the private and

an alliance of leading Czech private companies in the field of ser-

public sector. Over the two decades of its existence, the law of-

vices. This membership helps us to arrange services for clients

fice has gathered know-how, the scope and quality of which is

in the field of mergers/acquisitions, insurance, marketing and

unique in the Czech environment. The office’s clients include

taxation. In this way, the Law Office of Hartmann, Jelínek, Fráňa

regionally and nationally important institutions such as minis-

and Partners creates a network of comprehensive services for its

tries, banking institutions, television broadcasting companies

clients.

and similar.
The Law Office of Hartmann, Jelínek, Fráňa and Partners is also
The law office specialises above all in criminal, media, sporting ,

an active member of several important institutions and their

constitutional law, commercial law – mergers/acquisitions, trans-

specialist sections via its representatives. We would like to draw

formation and reorganization of business entities , health law and

your attention to at least a few of them. JUDr. Pavel Fráňa, Ph.D. is

commercial litigation and arbitration. An insolvency team led by

an arbitrator at the Arbitration Court attached to the Economic

an insolvency administrator is incorporated into the firm as one

Chamber of the Czech Republic and the Agricultural Chamber of

of its integral parts. The office has a high success rate in the field

the Czech Republic, JUDr. Jiří Hartmann is a member of the dis-

of constitutional law, especially in terms of appearances before

ciplinary commission of the Czech Bar Association, JUDr. Jelínek

the Constitutional Court, elaboration and submission of constitu-

is a member of the commission of the Czech Bar Association
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for training and education and is also the regional representative of the Czech Bar Association in the East Bohemian Region.
JUDr. Jelínek is also a member of the Arbitration Committee of
the Football Association of the Czech Republic.The Law Office
of Hartmann, Jelínek, Fráňa and Partners is a top quality Czech
office providing high quality, practically focused legal services
to important clients in the private and public sector, in the Czech
Republic and abroad. The law office is also acknowledged and
praised by the professional public, known among the lay public
and perceived in a positive light by the legal profession.

•

Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři
ADDRESS:

URL:
E-MAIL:
PHONE:
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Sokolovská 5/49
Prague – Karlín
186 00
www.hjf.cz
recepcepha@hjf.cz
+420 225 000 400

HOLEC, ZUSKA & Partneři
The law offices of HOLEC, ZUSKA & PARTNERS opened its

JUDr. Pavel Holec has been a member of the Czech Bar Associa-

doors in 1990. It is one of the Prague’s renowned law firms fo-

tion since 1990. He is a member of the CBA – the Oversight Com-

cusing on complex legal advisory and consulting services for

mittee and has been awarded a lawyer of the year in the De-

the business and public sector. Its client base consists of large

velopment sector (2005). JUDr. Karel Zuska is a member of the

multinational corporations and their local subsidiaries, as well

Governing Committee of the Czech PPP Association and holder of

as of notable local corporations, plus a significant number of

the 2007 and 2009 award for his contribution to the growing PPP

state and public administration bodies (Ministries, Regional

sector in the Czech Republic. Besides being duly registered as ad-

Authorities).

vocates, both partners act as arbitrators with the Arbitration Court
attached to the Economic Chamber of the Czech Republic and Ag-

The firm is an active member of the International Alliance of

ricultural Chamber of the Czech Republic. Both are holders of the

Law Firms which focuses on all aspects of commercial law and

international Certificate Intensive Program Working with the EU.

which has more than 59 member firms in 43 countries. Besides

The manager of the firm is JUDr. Lubomír Lanský, managers of

that, the firm maintains a close working relationship with sev-

individual sections are Mgr. Jan Lašmanský. LLM, Mgr. Matej Kli-

eral of the large international auditing and tax advisory houses,

man, Mgr. Iva Valová, JUDr. Anna Bartůňková and JUDr. Oldřich

enabling it to provide a complex advice on all aspects of merg-

Trojan.

ers & acquisitions, restructuring, investment incentives, project
consulting and management, including PPP projects, public tenders, project in the research, development and innovations sectors and elaboration of analyses, methodologies and legislative
work.

JUDr. Pavel Holec

JUDr. Karel Zuska

THE MAIN PRACTICE AREAS THE FIRM
CURRENTLY FOCUSES ON, IN PUBLIC
AND PRIVATE SECTOR, INCLUDE:
& Contract Law
• Commercial
Mergers & Acquisitions, Due Diligence, Restructuring
• Intellectual Property Law
• Labour Law
• Real Estate
• Litigation, Arbitration
• Retail / Consumer Protection
• Public procurement
• Public aid
• PPP projects
• EU funding
• Research, Development & Innovation
• Financing of social services
• Analyses, feasibility studies, legislative work
•
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PRIVATE SECTOR SERVICES

ings before arbitration courts. The firm represents clients in administrative proceedings before administrative authorities and in judicial

Commercial & Contract Law

reviews of decisions of administrative authorities by ordinary courts.

HOLEC, ZUSKA & PARTNERS offer comprehensive services and le-

The firm has achieved significant success in several cassation com-

gal advice related to the structuring, drafting, negotiating and sub-

plains in tax matters before the Supreme Administrative Court in the

sequent implementation and termination of the entire range of com-

matters reviewing unlawful decisions passed against its clients. Ka-

mercial agreements covering all manner of business activities on

rel Zuska has a unique insight into the workings of the Czech judicial

the territory of the Czech Republic. In co-operation with providers

system as he acted for several years prior to joining the firm as presid-

of tax & audit services we also continuously provide an expert con-

ing district court judge in Prague 5 in civil & commercial, as well as

sultancy on taxation or other specialized financial & transactional

penal matters. Both partners are registered on the List of Arbitrators

issues. Typical services provided in this sector include formation

of the Arbitration Court attached to the Czech Chamber of Commerce

and registration of corporations incl. and establishment of SPVs,

and the Agricultural Chamber of the Czech Republic. Partners and

as well as their dissolution by liquidation or termination of activ-

the firm have been regularly recommended for their expertise in this

ity of organisational units (branches) of foreign companies; mergers

filed by PLC Dispute Resolution or PLC Which Lawyer.

and acquisitions of companies through assets or shares (including
pre-requisite legal due diligence reviews and subsequent proceed-

Intellectual Property Law

ings before national competition authority if required), spin-offs,

HOLEC, ZUSKA & PARTNERS provide comprehensive legal ser-

representation of companies before the state administration bod-

vices in the intellectual property sector including management of

ies, corporate services include routine “corporate housekeeping”, i.e.

industrial rights portfolios, software and its legal protection, licens-

implementing various changes in existing companies (removal and

ing, domain names, know-how and protection of commercial secret,

appointment of executives or board members, reviews & prepara-

pharmaceuticals. The firm has extensive experience in providing

tion of internal documents related to the normal operation and gov-

advisory services in management of intellectual property in the re-

ernance of corporations (rules of procedure, voting or organisation

search, development and innovations sector. It has actively cooper-

rules), advice related to proper and timely satisfaction of various

ated on the Ministry of Education’s EF-TRANS project, elaborating

statutory obligations or advice related to structuring of and termi-

methodologies aiming to protect intellectual property and licensing

nation of relationships with members of the top management. Our

management. The firm provides comprehensive services in relation

client base in this sector comprises of large multinationals and their

to drafting and implementation of agreements as well as in litiga-

local subsidiaries as well as of notable local corporations.

tion area. HOLEC, ZUSKA & Partners provide services in the area of
unfair competition, protection of personal data or marketing, adver-

Real Estate & Construction

tising, legal regulation related to protection of consumer rights. The

HOLEC, ZUSKA & PARTNERS have extensive experience in the

firm has received acknowledgment for its services in the IP sector

field of real estate transactions; advice provided in this sector cov-

in, among other, in PLC Which Lawyer publications.

ers all possible aspects of these projects and transaction, including establishment and operation or specialized corporate vehicles

The firm has received acknowledgment for its services in the

(SPV) for the purposes of acquisition, structuring and financing of

IP sector within the framework of the 5th Annual Legal Firm of

the project, conclusion of purchase agreement, contracts for the

the Year by winning the IP category for its work in the sector in

financing, management and construction, assistance provided in

2012.

connection with territorial planning, building permit, rentals and
marketing. Pavel Holec has more than 20 years of experience in pri-

Labour Law

vate and institutional development projects of all kinds, including

HOLEC, ZUSKA & PARTNERS provide extensive portfolio of ser-

residential projects, manufacturing facilities, retail and office space,

vices focused on Labour Law in the Czech Republic. Advice pro-

as well as large commercial development. For his expertise, Pavel

vided by the firm in the labour sector aims to establish preventive

Holec was awarded in 2005 with a “Lawyer of the Year” accolade in

measures minimizing risks that would otherwise arise to clients

the development sector.

when they are made subject to inspections by state administrative
bodies responsible for the labour issues, as well as risks arising

Litigation / Arbitration

from employment relationships such as elimination of negative con-

HOLEC, ZUSKA & PARTNERS provide legal advice and represent

sequences of terminations (invalidity of termination etc.) for both

both domestic and foreign companies in court proceedings mostly

regular staff and management. Besides structuring and drafting of

in commercial, civil and labour law litigation, as well as in proceed-

the contracts, workplace policies, terminations, the firm provides
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advice in relation to optimization of labour relationship forms, im-

satory payments, elimination of risks that may arise in connection

migration and work permits for foreign employees, terminations-re-

with unauthorized state aid and all required notifications.

lated advice, including mass redundancies, claims, severance packages, outsourcing, labour union relations, collective bargaining

Financing of social services

agreements, advice on issues related to work and health safety, em-

Legal services provided in connection with planning, structuring

ployers’ obligations, work injuries and related claims, professional

and financing of social services belong among a few specialized

injuries and illnesses and obviously all labour law-related litigation.

practices of our firm where we excel above others. We advise and
support a large number of territorial self-governing units (in effect

Within the framework of the 5th Annual Legal Firm of the

government / public administration bodies on regional level) who

Year awards, the firm has been recommended for its work in

act as providers or contractor of social services of all kinds in the

the Labour Law sector in 2012.

areas of their competence.

PUBLIC SECTOR

Public-private partnerships (PPPs)
HOLEC, ZUSKA & PARTNERS built up a major practice focusing on

Public procurement

Public Private Partnership (PPP) issues, and in this field we have

Legal services in the “public procurement” sector have become

successfully completed a number of public infrastructure projects

one of the major practice areas of the firm in the last decade. We

on both municipal and national level, utilizing private and public

provide services both to the business sector and to the public ad-

funding. The firm is a key member of the Czech PPP association

ministration bodies, assisting applicants in ensuring compliance

and JUDr. Karel Zuska is a member of the PPP Association Steering

with tender conditions, submission of tenders and contractual

Committee. The office has been awarded for its contribution to the

matters, as well as administering public procurement procedures

development of PPP sector in 2007 and 2009 (Dr. Karel Zuska) and

on behalf of notable public institutions. We have a niche specialisa-

in 2011 (Mgr. Jan Lašmanský). The office acts as a respected advi-

tion in tenders financed from the EU structural funds (Operational

sor to a number of ministries and other state administration bodies

Programme Research and Development for Innovation (RDIO), Op-

and local governments on issues related to implementation of PPP

erational Programme Education for Competitiveness, Operational

projects in the field of ensuring provision of public services, such as

Programme Human Resources and Employment, Operational Pro-

the Ministry of Education (PPP within R & D), Ministry of Industry

gramme Enterprise and Innovations (OPEI)) and other forms of aid.

and Trade (PPPs within OPEI), Ministry of Labour and Social Affairs
(PPP within the social services sector), etc.

Within the framework of the 5th Annual Legal Firm of the
Year awards, the firm has been recommended for its work in

EU Funds and subsidy programmes

the Public Procurement sector in 2012.

We specialize on consulting and legal advice in relation to project
audits that are financed from the EU including their administra-

Research, Development & Innovations

tion, especially in connection with 7th Framework Programme

The firm has a fast growing practice in the field of research, devel-

for research, technological development and demonstration ac-

opment and innovations sector, especially in evaluating and dealing

tivities, Competitiveness and Innovation Programme, Operational

with the impacts of the national and European legislation on the fi-

Programme Research and Development for Innovation (RDIO), Op-

nancing of projects in this sector (including European soft law), and

erational Programme Education for Competitiveness, Operational

in structuring research institutions, as well as with issues dealing

Programme Human Resources and Employment, Operational Pro-

with technology transfers. In the Czech Republic we have in this re-

gramme Enterprise and Innovations (OPEI).

spect a unique expertise, and we have acted as counsel for numerous

•

public research institutions and state aid recipients within the framework of the RDIOP and European Community funding programs.

HOLEC, ZUSKA & Partneři
State aid
HOLEC, ZUSKA & PARTNERS provide complex legal advice in the

ADRESA:

field of state aid to providers of aid that is funded from various subsidy programmes. In this field we routinely provide consultancy on
issues related to structuring of project involving elements of state
aid, consultancy services in connecting with determining compen-

URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Palác Anděl, Radlická 1c
Praha 5
150 00
www.holec-advokati.cz
recepce@holec-advokati.cz
296 325 235
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The JELÍNEK LAW FIRM Ltd.
The JELÍNEK LAW FIRM Ltd. is a strong developing company

The JELÍNEK LAW FIRM Ltd. provides legal and consultant service

with more than a fifteen-year tradition. As an all-round law firm

covering all areas of law, both general and specialized legal branch-

it provides legal and consultant service covering all areas of law.

es, while in all areas of law it provides:

the Eastern Bohemia. Our goal is to provide legal service at the

consultation, analysis, opinions and advice
• legal
settlement and conciliation negotiations and legal representa• tion in dealing with adverse party
legal representation in different courts, arbitrators, administra• tive
authorities and state offices
preparation of the so-called “made-to-measure” contracts
•

highest professional level. Our priority is our client´s satisfaction,

The JELÍNEK LAW FIRM Ltd. strives to assist its clients as much

absolute secrecy and high information protection. Our team of

as possible and in case of necessity we are available at almost

well coordinated lawyers consists of experienced advocates and

any time, since we are aware of the workload of our important

lawyers specializing in different areas of law, who are both highly

clients. Among our clients there are several dozens of important

professional as well as language skilled. The office is capable of

industrial enterprises in the region, as well as business companies

providing all of its service in Czech, English, German, French, Rus-

specialized in construction, domestic and international transpor-

sian and Ukrainian language.

tation, energetics and telecommunications. Smaller companies,

It offers complex legal service as well as partial legal acts to both
business subjects and individuals in the area of Czech Republic
and abroad.
For the past several years the JELÍNEK LAW FIRM Ltd. has belonged to the largest and the most stable subjects of its kind in

businessmen and tradesmen as well as individuals are also our
There are 16 permanent lawyers in the JELÍNEK LAW FIRM Ltd.,

clients. We provide all of our clients a complex legal service at the

whose specialization covers all of the areas of law. The other

maximum level.

•

employees of the office, who are also available to our clients,
are accounting and tax specialist and several other experts or
administrators, who support client relations, administration of
the office, documentation and communication with courts and
authorities.
Contrary to other law firms or individual advocates the JELÍNEK
LAW FIRM Ltd. prefers providing legal service through its permanent employees in a long-term employment. Compared to the socalled cooperating advocates, our employees underlie an above

The JELÍNEK LAW FIRM s.r.o.
ADDRESS:

standard liability insurance of damage caused to clients by practice
of law, which also ensures absolute secrecy and loyalty towards the
clients of our law firm.
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URL:
E-MAIL:
PHONE:

Dražkovice 181
Pardubice
533 33
www.advokatijelinek.cz
advokati@advokatijelinek.cz
+420 466 310 691

KPMG Legal
LEGAL SERVICES
KPMG Legal provides high quality, prompt and efficient services
specifically tailored to the environments in which our clients do
business. We can find practical ways of meeting both the legal and
business Leeds of our clients within complex accounting, tax and
regulatory frameworks.
The KPMG Legal team specialises primarily in corporate law,
• employment
and labour law, transactions (mergers and acquisitions as well as contractual law in general) and regulatory is-

corporate secretarial work (minutes of general meet• perform
ings, board meeting decisions, reports on relations, etc.)
you on and offer you legal representation in dealing with
• advise
trade receivables and insolvency proceedings
assist you with corporate reorganisations, liquidations and de• registrations
you on corporate governance issues
• advise
ensure notarisations/authorised conversions.
•

REGULATORY ISSUES

sues (public law), and serves both international and local clients.

legal team works together and shares knowledge with oth• Our
er KPMG Czech Republic professionals specialising in tax, accounting, risk management and compliance, transactions and
other areas to offer a broad range of services tailored to your
needs.

• vice on other particular areas that might be required.
legal team members have extensive experience in the legal
• Our
services market, and the majority of them also have universityBesides our core activities, we regularly provide specialist ad-

level economics or business qualifications.

CORPORATE LAW
We can:

legal support in setting up a company (drafting corpo• provide
rate and shareholder agreements, negotiations with the trade
licensing office, filing documents with the commercial register,
etc.)

you on corporate changes and help you implement them
• advise
(drafting necessary agreements and resolutions, increasing and
decreasing registered capital, contributions to capital funds,
etc.)

We can:

offer our assistance to both businesses and public administra• tion
bodies
advise you on public contracts and options for drawing subsi• dies
you with licensing procedures (bank licence, trade licence,
• help
insurance licence, licence to carry out insurance mediation or
to operate unit and investment funds including funds of qualified investors)

• ing
you in administrative proceedings and tax litigations
• represent
advise you on issues such as:
• money laundering
• data protection
• antitrust matters
• consumer protection
• foreign exchange
• administrative proceedings (including health insurance and so• cial security proceedings)
• tax disputes and litigation.
provide ongoing regulatory assistance in insurance and bank-
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LABOUR LAW

Jan Chlumský
Counsel

We can:

• help you with the problem of concurrence of employment and

draft and review your labour and management contracts (and

KPMG Legal
T: +420 222 123 669
E: jchlumsky@kpmg.cz

execution of the functions of statutory bodies)

you on labour code matters
• advise
help you with trade union issues
• assist you in rightsizing/downsizing issues
• advise you on employee benefits
• prepare management remuneration schemes for you
• advise you on structuring share option plans.
•

Eugen Oehm
Associate
KPMG Legal
T: +420 222 123 515
E: eoehm@kpmg.cz

•

TRANSACTIONS AND RESTRUCTURING
We can:

assist you with mergers and acquisitions, private equity, finan• cial
transactions and other business agreements
structure transactions, draft, review and negotiate transaction• al documentation, in particular:
and/or review the core documents relativ to transactions,
• draft
including share purchase agreements, joint venture agreements and shareholder agreements

• advise you on mergers and acquisitions
• provide restructuring support
• represent you in dispute resolutions and litigations, in particu• lar:
you with dispute resolution and mediation
• assist
represent you in litigations including arbitration proceed• ings
• assist you in out-of-court settlements and negotiations.
provide transactional support

CONTACT
Radek Halíček
Partner
KPMG Legal
T: +420 222 123 535
E: rhalicek@kpmg.cz
Martin Kofroň
Counsel
KPMG Legal

KPMG Legal
ADDRESS:

T: +420 222 123 745
E: mkofron@kpmg.cz
www.kpmg.cz
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URL:
E-MAIL:
PHONE:

Pobřežní 1a
Prague 8
186 00
www.kpmg.com
kpmg@kpmg.cz
+420 222 123 111

Kinstellar
ABOUT THE FIRM
Kinstellar is an international law firm focused on Central, Eastern

power engineering (including the construction of
• Energy,
power stations and issues of nuclear energy, renewable energy

and South-Eastern Europe, including the republics of the former Sovi-

sources, trading in energies and emission allowances, etc.)

et Union. Kinstellar was created as a successor to Linklaters, a global
leader in the legal services market, in Central and Eastern Europe,
and was formed from Linklaters offices in Bratislava, Bucharest, Budapest and Prague. Since 2010, it has also had offices in Belgrade,
Serbia (covering, in particular, Serbia, Montenegro, and Kosovo and
the Republic of Srpska, and also the whole of former Yugoslavia) and
in Istanbul, Turkey.
The quality and extent of its services place Kinstellar among the
leading law firms in Central and Eastern Europe. Kinstellar provides
legal advice not only in the above jurisdictions but also, thanks to
its lawyers’ long international experience and its co-operation with

Projects, Industry
• Infrastructure,
Competition, public contracts, public aid
• Dispute resolution (in court, out-of-court, arbitrations)
• Restructuring and insolvency
• Telecommunications, IT, IP, healthcare (including
• biotechnologies, nanotechnologies and health law)
data protection
• Personal
Labour law
• Criminal law in commercial matters
•

OUR MAJOR CLIENTS INCLUDE, FOR
EXAMPLE, THE FOLLOWING:

a well-established network of local partners in other countries of
Emerging Europe such as Bulgaria and Poland, and also in Ukraine,

ČEZ, PPF, Pražská energetika, Československá obchodní banka,

Kazakhstan, Belarus and other republics of the former Soviet Union.

Česká spořitelna, Citibank, SKANSKA CZ, Pivovary Staropramen,
Wood & Co., Žabka, Penta Investments, RWE, E.ON, GDF Suez, Pilsen

Kinstellar is a law firm with a new name but a long record of opera-

Steel, EnBW, Genesis, Inteva, Arcapita, BNP Paribas, Crédit Agricole,

tions and experience in this region. Kinstellar (formerly Linklaters)

Barclays Bank, American Express, Gazprombank, Česká exportní

offices place on the top rungs of independent rankings of law firms.

banka, Goldman Sachs, Royal Bank of Scotland, Raiffeisenbank,

Closely cooperating teams of lawyers provide advice in all areas of

Czech Property Investments, MOL, Eurovia, Unicreditbank, Siemens,

law, and enjoy an excellent reputation within the entire region and

Unibail Rodamco, ING, Tesco, Electrabel, Komerční banka, SAZKA,

also within the so-called Emerging Europe.

and ECM Real Estate Investments.

KINSTELLAR MAINLY FOCUSES ON THE
FOLLOWING AREAS:

DEALS THAT CAN BE PUBLISHED:

• Financing, and capital markets (including regulatory issues, and
• project, export, acquisition, syndicated and other specialized
Commercial law, M & A, Private Equity

OVERVIEW: MULTIPLE ACQUISITIONS FOR CPI
Czech Property Investments was the most active real estate investment group in the Czech market in 2009, 2010 and 2011. Kinstellar
provided the group with services in relation to most of its acquisi-

financing)

tions (including financing, legal due diligence, restructuring of target

Real estate and construction (including development, planning,

companies, etc.). The value of each of the projects listed in this over-

• building permits, environmental issues, EIA, etc.)

view ranged from EUR 30 to 50 million. The target companies held
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completed real estate projects in logistics, retail, and office and resi-

in gas and other companies and the creation of joint ventures with

dential buildings. These include the acquisition of the Longin Busi-

business partners). Altogether up to one hundred legal disputes were

ness Centre in Prague (from Invesco funds), the acquisition of the

conducted in parallel before a number of Czech and foreign courts of

largest shopping centre in České Budějovice (from GE Capital), the

law and arbitration institutions. The proceedings were concluded in

acquisition of a portfolio of small supermarkets in the Czech Repub-

late July 2010 and involved the most extensive and longest corporate

lic from a Czech development group, the acquisition of a 50% stake

war waged in the Czech Republic to date. With regard to the com-

in a project company involved in a major development project – the

plexity of the matter and the number of disputes, we believe that this

construction of a shopping and office centre in downtown Prague,

was one of the most remarkable cases in the past 20 years.

the acquisition of Lozorno Logistic Park from AIRE in Slovakia and,
last but not least, the acquisition of the third largest portfolio in the

NOVASERVIS ACQUISITION

town of Litvínov from a private investor.

The acquisition of Novaservis, a.s. (by Ferro from the KBC Private
Equity fund) and its management in competitive bidding. Our ser-

PILSEN STEEL ACQUISITION

vices included due diligence of the transaction documentation on

The acquisition of Pilsen Steel s.r.o. and Pilsen Estate s.r.o. by United

the target company, advice on the refinancing of the acquisition

Pilsen from OMZ (the Gazprombank Group), valued in excess of EUR

loan and the working capital loan, the closing and settlement of the

120 million.

transaction and the escrow agreement with the participating banks.
The complicated nature of the transaction magnified the need to co-

SALE OF THE OWNERS OF ONE OF THE LARGEST WASTE

ordinate the acquisitions in the Czech Republic, debt financing by

INCINERATING PLANTS IN THE CZECH REPUBLIC

domestic Czech banks, and the IPO on the Warsaw stock exchange.

Kinstellar provided advice to PPF Group in connection with the sale
of the owners of waste incinerating plants producing both electrical

ACQUISITION OF THE ŽABKA AND PR MARKET RETAIL

energy and heat, Liberec-based Termizo a.s.

CHAIN
Acquisition of 100% of the shares in a company operating a chain of

SALE OF THE CITY DECO AND CITY ELEMENT BUILDINGS

128 Žabka and PR Market shops and supermarkets from the Penta

The competition called by our long-term client, ECM Real Estate

Investments group.

Investments, for the forced sale of two of its major development assets (City Deco and City Element office buildings) in one of the most

RESTRUCTURING OF A BOND ISSUE

sought-after locations in Praha 4. The deal exceeded a total of EUR

Advice to ECM Real Estate Investments AG on the restructuring

10 million.

of its various bond issues, preparation and negotiation of the company’s restructuring plan, including cross-border insolvency issues,

ORCO PROPERTY GROUP

and representation in the insolvency proceedings and talks with the

Restructuring of bonds in excess of EUR 100 million of Orco Property

creditors.

Group in the Czech Republic, Luxembourg, France, Hungary, and Po-

•

land. A multi-jurisdiction restructuring, which involved financial law,
the law of capital markets, and insolvency law, including the whole
range of European insolvency law.
ADVICE RELATED TO SAZKA’S BONDS
Kinstellar provides advice to SAZKA in connection with the restructuring of its liabilities under bonds (worth approximately EUR 200
million) listed on the Luxembourg stock exchange, including talks
with the steering committee of the bondholders.

Kinstellar
E.ON RUHRGAS – LITIGATIONS AND ARBITRATIONS
AGAINST COMPANIES IN THE KKCG GROUP (Mr KAREL

ADDRESS:

KOMÁREK) AND THE DIVISION OF A JOINT VENTURE
Representation for many years of E.ON Ruhrgas International in the
Czech Republic, in legal disputes and arbitrations against the KKCG
Group (amongst others in connection with the acquisition of stakes
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Palác Myslbek, Na Příkopě 19
Prague 1
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www.kinstellar.com
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Kocián Šolc Balaštík,
law firm
Independent Czech law firm Kocián Šolc Balaštík, advokátní

Jiří Balaštík and Martin Šolc (corporate law and M&A), and Pavel

kancelář, s.r.o. (KSB) has provided comprehensive legal and tax

Dejl (dispute resolution), as foremost practitioners in their respec-

services to both domestic and international businesses in all key

tive fields. British ratings agency Who’s Who Legal has also rec-

areas of commercial and financial law for over 20 years. With

ognised KSB Partners Jiří Horník in the area of aviation law, Pavel

a team of nearly 70 legal and tax experts operating in Prague, Kar-

Dejl in competition law and Tax Partner Helena Navrátilová in the

lovy Vary and Ostrava, KSB is among the largest law firms in the

area of corporate taxation.

Czech Republic. KSB’s team includes specialists in all major fields
such as corporate law, M&A, competition law, finance and energy,

Three KSB Partners have received the title of Lawyer of the Year in

as well as in highly specific areas such as pharmaceutical law, per-

the eponymous national competition organised by the Czech Bar

sonal data protection, and aviation law.

Association and EPRAVO.CZ (Jiří Balaštík for real estate, Professor
Jan Dědič for commercial law and Martin Šolc (twice) for commer-

KSB is a respected player on the tax and legal services market and

cial law). In 2012 Managing Partner Dagmar Dubecká made the

has been repeatedly ranked as a leading Czech law firm by both

list of Czech business’ 25 most prominent women, as presented by

international and local publications. Titles awarded to KSB include

Hospodářské Noviny and the news portal IHNED.CZ.

National Law Firm of the Year in 2008 and 2012 (Chambers Europe
Awards for Excellence), Law Firm of the Year for corporate law

Although a Czech law firm, KSB has participated in multiple major

(2008) and company and competition law (2009, 2010 and 2011) and

cross-border transactions. KSB is also a founding member of the

National Law Firm of the Year overall and in competition law in

World Services Group, a multidisciplinary professional alliance

2012 (EPRAVO.CZ). KSB also received a Silver Award for Central

bringing together leading law firms from over 115 countries. KSB’s

and Eastern European law firms (The International Legal Alli-

international reach is illustrated by the fact that in January 2013

ance Summit & Awards 2012) and was awarded the title of Czech

one of its founding members, Martin Šolc, became the first lawyer

Law Firm of the Year for four consecutive years (Who’s Who Legal

from Central and Eastern Europe to attain the post of Secretary-

Awards).

General of the International Bar Association, a global organization
uniting over 200 bar associations and over 45,000 individual attor-

KSB’s team consists of lawyers and tax advisers highly respected

neys from around the world.

in their fields. Many members are ranked as leading experts by
prestigious foreign rating publications (Chambers Global, Cham-

Apart from being authors of important academic publications and

bers Europe, IFLR 1000, PLC Which Lawyer?, Legal 500, Who’s

recognised experts in their legal fields, KSB’s lawyers regularly

Who Legal). The latest issue of the Chambers Global yearbook lists

participate in drafting domestic legislation. KSB Partners Profes-

KSB Managing Partner Dagmar Dubecká, together with Partners

sor Jan Dědič and Petr Kasík are members of the Governmental
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Legislative Council and the ancillary Commission on Private Law,
respectively. In addition, Professor Dědič is the Chairman of the
Czech National Bank Appellate Board and Petr Kasík is the Chairman of the 3rd Chamber of the Czech National Bank Appellate
Board and an active participant in the Czech Banking Association’s activities. KSB’s contribution to the re-codification of private
law, expected to take effect on 1 January 2014, is also notable.
Professor Dědič is one of its main authors and, together with KSB
Attorney Vlastimil Pihera, is a member of the Commission on the
Application of the New Civil Legislation by the Ministry of Justice
(KANCL), the aim of which is to facilitate a smooth practical adoption of the new acts.

•

Kocián Šolc Balaštík
ADDRESS:

URL:
E-MAIL:
PHONE:
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Jungmannova 24
Prague 1
110 00
www.ksb.cz
info@ksb.cz
+420 224 103 316

KŠD LEGAL
advokátní kancelář
KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. is one of the leading law of-

LAW OFFICE MANAGEMENT

fices operating in the Czech Republic and provides comprehensive legal consultancy to both domestic and foreign entities. The

JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D.

partners of the firm under the new business firm KŠD LEGAL ad-

Is a founding member of KŠD LEGAL law office where he has been

vokátní kancelář s.r.o. are, besides JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D. and

working since 2005. JUDr. Šťovíček is a leading expert in the area

Mgr. Lukáš Trojan, also JUDr. Marek Bilej and Mgr. Martin Doleček

of sports law. Furthermore, JUDr. Šťovíček focuses on the areas of

since January 2012, and since October 2012 also Mgr. Tereza Rýd-

mergers & acquisitions, commercial obligations, sports law, com-

lová.

mercial law and civil law.

KŠD LEGAL law office is now one of the most dynamically develop-

At the same time JUDr. Šťovíček holds a number of prestigious offic-

ing Czech law offices with an extensive portfolio of legal services

es in national and foreign institutions from which we can mention,

with the said legal services being supplemented with comprehen-

for example, his activity as a judge of the FIA International Court

sive economic and tax consultancy provided by KŠD Economic a.s.

of Appeal in Paris, furthermore his membership in the FIM International Judicial Commission in Mies, performance of the office of

At the beginning of 2006 KŠD LEGAL extended its activities to the

the first vice-president of Autoclub of the Czech Republic and his

Slovak Republic. KŠD LEGAL advokátska kancelária s.r.o., with its

current election as the chairman of the Legislative Council of the

head office in Bratislava, provides legal consultancy in all important

Czech Olympic Committee.

areas of Slovak law.
Mgr. Lukáš Trojan
The primary aim of KŠD LEGAL law office is to provide perfect legal

Is a founding member of KŠD LEGAL law office where he has been

services that precisely meet the needs and requirements of both

working since 2005. Mgr. Trojan specializes within his activity in

domestic and foreign clients.

KŠD LEGAL in the areas of capital construction, criminal law, litigation, commercial law and civil law. He is an arbitrator at the Arbitra-

KŠD LEGAL law office and the members of its team have won sev-

tion Court attached to the Economic Chamber of the Czech Repub-

eral important awards, from which we can mention, for example,

lic and the Agrarian Chamber of the Czech Republic.

the 2010, 2011 and 2012 Law Firm of the Year award in the area of
Sports Law and at the same time KŠD LEGAL has repeatedly be-

JUDr. Marek Bilej

come a highly recommended law office in the area of criminal law

JUDr. Bilej has been working in KŠD LEGAL law office since 2008

and a recommended law office in the area of public procurement,

and has been focusing on a long-term basis on the area of public

labour law, restructuring and insolvency and the area of dispute

procurement, construction law and developer projects and at the

settlement and arbitration.

same time he also focuses on support in the areas of sports law and
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automobile industry law. In the course of his activity in KŠD LEGAL

KŠD LEGAL law office’s clients include major domestic as well as

JUDr. Bilej has significantly participated in a number of domestic

foreign companies conducting business, for example, in the area of

and foreign developer projects and has cooperated in a number of

building industry, development, mining industry, energy industry,

contract award procedures.

agriculture, tourism etc., Czech and foreign banks, ministries, administrative authorities and local self-government units as well as

Mgr. Martin Doleček

sports organizations or individual sportspersons.

Mgr. Doleček has been working in KŠD LEGAL law office since
2001 and has been focusing on a long-term basis on the area of
litigation and arbitration and on the area of commercial law. In
addition to his work as an attorney-at-law, he is also an arbitrator
at the Arbitration Court attached to the Economic Chamber of the
Czech Republic and the Agrarian Chamber of the Czech Republic and he also engages in the area of arbitration proceedings as
a member of the ICC Czech Republic Committee for International
Arbitration.
Mgr. Tereza Rýdlová
Mgr. Rýdlová has been working in KŠD LEGAL law office since 2004
and has been focusing on a long-term basis on the area of public
procurement, public grants, corporate law and commercial obligations and furthermore on the matters concerning sports law and
sports environment.

INTERNATIONAL COOPERATION

AREAS OF LAW
Commercial Services
• General
Intellectual Property
• Corporate Law
• Competition & Antitrust
• Mergers & Acquisitions
• IT & Telecommunication
• Banking & Finance, Securities
• Sports Law
• Arbitration & Litigation
• Labour Law
• Real Estate & Financing
• Civil Law
• Public Procurement & PPPs
• Criminal & Family Law
•

SECTORS
KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. is part of ALFA International,
a prestigious international network of independent law offices active in the United States, Canada, Latin America, Europe and Pacific Islands. Through the law offices cooperating within the ALFA
International network as well as outside of it KŠD LEGAL is able to
ensure full legal services in the majority of European countries, in
North and Latin America, but also in economically attractive countries such as China and India.

LEGAL SERVICES
KŠD LEGAL has extensive professional experience in a wide range
of legal areas while focusing not only on the areas of law which are
key for domestic and foreign business entities but also on the areas
of law typical for the public sector which constitutes an important
part of our law office’s clientele.

Industry
• Automotive
Food Industry
• Banking and Financial Services
• Building Material Industry
• Transport and Aviation Industry
• Advertising and Marketing
• Energy Industry
• Building Industry
• Pharmaceutical Industry
• Telecommunication
• Information Technology
• Minerals Extraction and Processing
• Media and Film Industry
• Real Estate Market
• Insurance
•

The members of KŠD LEGAL law office’s team have extensive ex-

Within the above mentioned areas of law the distinctive specializa-

perience in the sphere of contract law, also with an international

tion of KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. is sports law in which

element which results from successful cooperation with a range of

our office provides legal services on a regular basis as part of the

foreign clients. In this context it is necessary to mention that KŠD

preparation and execution of important sports events, arrange-

LEGAL law office has represented the Czech Republic, and is cur-

ments for Czech sportspersons‘ participation in such events, as-

rently also representing the Slovak Republic, in international invest-

sistance with marketing and sponsorship matters etc. KŠD LEGAL

ment disputes.

advokátní kancelář s.r.o. is currently a member of a working team
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charged with the task of preparation of a new law on promotion of
sport and other related materials. Within these legal activities our
law office provides legal consultancy to important non-profit sports
organizations, sports clubs, sports foundations or individual sportspersons as well as to business entities, in connection with their
marketing, sponsorship and advertising activities in sports environment.

LEGAL TEAM
The legal team of KŠD LEGAL law office consists of experienced
and dynamic lawyers and experts who provide top-quality and
comprehensive services.
The members of KŠD LEGAL law office’s legal team have a broad
spectrum of expertise, they engage in publication activities and are
proficient in one or more major European languages, which enables
them to provide legal services also in English, German, Russian and
French.
A number of KŠD LEGAL law office’s lawyers have also acquired
professional experience in international law offices active in the
Czech Republic and foreign law offices in the countries of the European Union.

PRO BONO
An important part of the activities of KŠD LEGAL advokátní
kancelář s.r.o. also comprises activities and cooperation in the area
of social responsibility and events in support of civil society.
KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. actively participates in a number of support projects such as support of independent filmmaking
and artists.

KŠD LEGAL advokátní kancelář
ADDRESS:

URL:
E-MAIL:
PHONE:

Hvězdova 1716/2b
Prague 4
140 78
www.ksd.cz
ksd.law@ksd.cz
+420 221 412 611
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Mališ Nevrkla Legal
Mališ Nevrkla Legal focuses on providing legal services with high

Mališ & Partners. The law firm subsequently transformed into

added value to Czech and international clients, particularly in the

Mališ Nevrkla Legal, advokátní kancelář, s. r. o. in 2009.

following areas of law:

business and civil law
• debt
and management of receivables
• legal collection
relations with international elements
• medical and pharmaceutical law
• intellectual property law
• labor law
•

Luboš Nevrkla, another partner of Mališ Nevrkla
Legal, is a graduate of Charles University
School of Law (1996). He successfully passed
the Czech Bar Exam in 1999 and completed his
postgraduate studies in 2002 by being awarded
a Ph.D. degree. He also worked in the former
Prague branch of the international law firm
Freshfields Bruckhaus Deringer (1996-2007).

Mališ Nevrkla Legal’s strength lies in its comprehensive, strategic
approach to handling legal cases and its high level of legal analysis.

During his long career as an attorney, Luboš has

It provides the same standard of service in both Czech and English

gained substantial experience in many areas of Czech law, especially

and is also proud of its ample international experience.

business law, focusing in particular on corporate law (including
mergers and acquisitions, joint ventures and non-profit organizations),

Mališ Nevrkla Legal’s clients include leading companies from the

business and civil contract law, intellectual property law, labor law,

business, construction and real estate sectors, as well as healthcare

and international private law. He was also intensively involved in the

facilities and pharmaceutical firms.

preparation of a large number of legal due diligence analyses and
extensive contractual documentation for projects in various branches

Mališ Nevrkla Legal’s team consists of high-quality, qualified

of trade and industry (e.g. in the electronics sector, the construction

lawyers with extensive knowledge and experience gleaned inter

industry and the brewing industry). This included the largest PPP pilot

alia from international law firms and studies abroad.

transport infrastructure project in Central and Eastern Europe. Luboš
has been closely cooperating with Daniel Mališ since February 2007.

Daniel Mališ, leading partner of Mališ
Nevrkla Legal, is a graduate of Charles

Mališ Nevrkla Legal is a member of the American Chamber of

University School of Law, Charles University

Commerce in the Czech Republic. Through the partnership with the

First School of Medicine and New York

ELSA Czech Republic association it supports further education of

University School of Law. He successfully

law students, as well as development of their legal skills.

passed both the Czech and the New York
Bar Exam in 2002. He joined the former
Prague branch of the international law firm
Freshfields Bruckhaus Deringer in 1998, where he worked until

Mališ Nevrkla Legal
ADDRESS:

2001. Daniel focused on business law and intellectual property law.
Among other clients, he gave legal advice to a major global software
producer and two leading international pharmaceutical companies.
In 2003, he established his own law firm under the name of Daniel
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URL:
E-MAIL:
PHONE:

Na Rybníčku 1329/5
Prague 2
120 00
www.mn-legal.eu
law.office@mn-legal.eu
+420 296 368 350
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Maršálek & Žíla
The law office of Maršálek & Žíla, located in Vsetín, was founded

BLANKET REPRESENTATION:

on the 1st November 2009 by the founding partners Petr Maršálek,
M.A. and Michal Žíla, M.A.

Our law office builds its work on long-term cooperation with clients.
Therefore most of our clients are so called post-paid customers, i.e.

The team members of the law office Maršálek & Žíla individu-

clients, who are on the basis of a legal assistance contract, perma-

ally specialize in specific areas of law, while providing general

nently provided with legal services within the agreed scope and for

legal practice of articled clerks, the completion of which is an es-

an agreed flat fee.

sential part of a successful completion of the Barrister examination. The law office Maršálek & Žíla is a team of young lawyers

Our priority is meeting clients personally including processing of

with average age of team members (with university master’s

general corporate agenda to post-paid customers within a bind-

degree in the field of law and legal science) less than 30 years

ing 24-hour period from the moment of handing over the case,

of age.

the common agenda is processed by means of distance communication. We strive to provide our clients with comfortable

The main instruments for promoting the rights and legitimate inter-

legal services consisting of active negotiations with their part-

ests of our clients is particularly a thorough analysis of solving legal

ners, preparation of operational documentation inclusive of set-

issues, sound preparation ((including analytical work with the rel-

ting the customer-supplier relationship with the aim to minimize

evant judicature) and representation in proceedings before courts,

disputes arising from poor quality of contract documentation,

arbitrators and other public authorities.

while this system of contract management can be considered the
main contribution of stable cooperation with our clients, since its

The use of the means of modern distance communication, which

fundamental contribution is to minimize existence of disputed

aims to provide clients with the fastest possible response, if

claims and a strong position of the client in case of any instance

a prompt solution is necessary, promotes the quality of legal ser-

proceedings.

vices of our law office. We are especially proud of our own, uniquely
elaborated internal register system, the main priority of which is

Indisputable advantage of blanket representation for the client is

modern electronic administration of our clients’ legal disputes. The

the fact, that immediate flow of information in the event of a prob-

internal register system enables our post-paid customers on-line

lem is guaranteed.

inspection of each individual case, which was passed to our office
for proceeding.

Within the flat representation package, we offer our clients particularly following legal services:

Our law office is focused on providing legal services particularly to
regular clients (post-paid customers), whose number has more than
tripled since the establishment of the office and at present, our law
office provides legal services to more than fifty companies from all
over the Czech Republic.

analyses and legal opinions,
• Legal
Preparation of contract documents and comments on contracts,
• Calls to debtors,
• Drafting of legal actions (suggestions)
• Representation before courts and administrative bodies,
• Negotiations with partners (counterparties in litigation or
• arbitration proceedings),
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of changes to legislation (so called
• Notification
amendment),
the status of the client’s debtors, respectively of
• Monitoring
assumed receivables payable, in terms of the risk of insolvency,
etc.
Another advantage of the blanket representation is indisputably
a possibility to use the electronic administration of cases.
Beyond the blanket representation of regular clients, our law office
provides comprehensive legal services in the following areas:

Company law including transformations,
• Dispute
resolution, including arbitration (in the area of civil and
• commercial
law),
Labour law (focusing on employment agencies),
• Insolvency,
• Administrative law (focusing on construction law and public
• procurement).

Our law office is focused on regional clients, primarily located in the
Zlín region, however, due to the active use of the means of modern
distance communication, a substantial proportion of the customer
base of our law office are clients based in Prague and other regions
of the Czech Republic. Our law office is planning to establish
a branch in Zlín in mid- 2013.
The law office Maršálek & Žíla was proclaimed as “highly
recommended office” in the fifth year of the prestigious contest
‘Law Firm of the Year 2012’, the results of which were announced
at Prague InterContinental Hotel on the 12th November 2012,
with the participation of representatives of leading law firms and
personalities of Czech judiciary, in the category Law Firm of the
Year for the regional office and thus ranks among the five awarded
law offices located outside Prague.

•

Maršálek & Žíla
ADDRESS:

URL:
E-MAIL:
PHONE:
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Stará cesta 676
Vsetín
755 01
www.marsalekzila.cz
marsalek@marsalekzila.cz
+420 571 410 232

MSB Legal, v.o.s.
BASIC INFORMATION ABOUT THE LAW
OFFICE

sent. Accurate evidence of work done and spent costs enables to
the client to be in control of any stage of legal works in progress.
Statement of accounts always includes specification of fees and ex-

The law office MSB LEGAL, v.o.s., established in 2005, provide com-

penses, name of the particular lawyer who provided the service,

plex legal services to all business entities, including companies

date of performance of the legal act and time spent on the work.

with exclusive or partial foreign property interest. Even if the main
agenda of the company lies in business issues, the office also pro-

Employees of the law office can always use authorized administra-

vides legal services to non-business natural persons and legal enti-

tive team which has adequate equipment and experience to take

ties, mainly in the area of civil, labour and administrative law. We

care of all matters needed for perfect operation of our company.

provide our services in Czech, English and French.

Professional translation service from English and French is a component part of our office services. If translation into other world

Our main goal is the highest level of understanding of the problem

languages is required, we are able to operatively contact language

which we are asked to deal with. Thus we seek to accommodate

specialists.

specific requests of our clients, especially to understand client’s
business goals and proceed so that these goals are given quality

What helps to deepen the already acquired knowledge of our attor-

legal support with regards to prevention of possible problems and

neys-at-law and articling clerks is a vast library that is updated by

complications.

new Czech and foreign legal literature. Now and then our lawyers
get news about new valid acts in the Czech Republic and directives

In our work we therefore rigorously follow three main principles.

of the European Union.

These are professionalism, flexibility and mainly a personal approach to each client.

Members of the law office attend many expert conferences and
seminars in the Czech Republic and abroad under the patronage

We always provide legal services in compliance with valid legal

of organizations such as MSI Global Alliance or the Czech Bar As-

regulations and with regard to anticipated legislative changes. All

sociation (CBA).

complex cases are dealt with in a team of several members of the
law office. Each member focuses on partial tasks of a given case

To secure international nature and high standard of the legal ser-

according to his/her professional specialization. Our attorneys-at-

vices, MSB Legal, v.o.s. is in narrow cooperation with a number of

law, articling clerks and other employees regularly attend trainings

foreign partners.

in order to deepen their knowledge. If needed, other experts from
non-legal professions, such as financial analysts, project managers

SERVICES PROVIDED BY THE LAW OFFICE

or tax advisors join our team.
ACQUISITION
We put emphasis on optimization of costs connected to the pro-

Members of the law office provide all services connected to acquisi-

vided service. No cash expenditures are spent without client’s con-

tions of holdings, companies or individual businesses, namely lewww.epravo.cz I EPRAVO.CZ I 241

gal audit in acquired holdings, company or business, elaboration of

experience on the market in the area of provision of various kinds

complex contractual documentation, representation in negotiations

of legal services to real estate funds, developers or entities secur-

on transaction conditions, legal services connected to acquirement

ing real estate administration. Experience of the law office lies in

of necessary permits from public administration bodies, and opti-

cases of transactions performed ad hoc and complex provision of

mization of legal relationships within the holding, company or busi-

legal services for vast developers’ projects performed by teams of

ness after the acquisition.

experts specialized in particular fields of the given project, or in
particular stages of implementation of the projects (e.g. the area of

CONTRACTUAL AGENDA

social law, law of obligations, construction law, financial law, tax

The team of the law office MSB Legal, v.o.s. has long-term experi-

and accountancy area, public contracts, etc.) As for the typological

ence with preparation of different types of contracts and agree-

position of the projects in which the law office participated in the

ments, be it frequently used so called model agreements (purchase

past or recent past, there are completely new buildings or whole

agreements, contracts on lease) or fully original agreements. When

areas built on „green fields“ and also reconstructions and comple-

creating the agreements, we namely focus on cooperation with the

tions of constructions of already existing real estate to be used for

client and aim at detection and elimination of any legal or business

a new purpose.

risks coming along with the given transaction.
ECONOMIC COMPETITION ISSUE
DISPUTE AGENDA

We have vast experience in dealing with issues concerning eco-

Representation of our clients in company law, private law or labor

nomic competition protection (cartel agreements, abuse of domi-

law disputes and proceedings before administrative courts, includ-

nant position, including representation in proceedings before the

ing representation in proceedings before the Supreme Court of the

Office for the Protection of Competition), and rights for protection

Czech Republic and the Constitutional Court of the Czech Republic,

against unfair competition.

is among our basic services.
LABOUR LAW AGENDA
CORPORATE AGENDA

Considering that the majority of our clients are business entities,

We provide all services connected to foundation, operation and

we offer our experience in the area of labour law issues, namely

administration of business companies. Services in this area in-

elaboration of employment and manager agreements and agree-

clude foundation of business companies, organization of general

ments on termination of employment (both for the employer and

meetings, conducting general meetings, making changes in al-

the employee) and all associated issues. Provision of legal advi-

ready existing companies, ranging from change of governing bod-

sory connected to employment of foreign citizens forms a part of

ies, change of registered capital and mergers and similar changes

this agenda.

of legal form to liquidation of a company. We also intermediate
and legally secure sale of already established companies, which

INTELLECTUAL PROPERTY

were incorporated for purposes of further sale, to clients who do

High standard of services offered by the law office MSB Legal, v.o.s.

not want or cannot go through the process of foundation of a new

is also secured in the area of intellectual property law. Our special-

business company. These companies have not run any business

ized team guarantees professional advisory and services in the area

yet and are ready to be used immediately ( “ready-mage compa-

of copyright and rights connected thereto, trademarks and informa-

nies”).

tion technologies. The team of experts is in dynamic development
is tracking all changes in the area of intellectual property. Protec-

SHARES

tion of personal rights and goodwill of the company forms another

Issuance and transfer of shares, establishment of lien upon shares

area of concern within the broad range of services provided by its

and exchange bills issues come along with incorporation of compa-

professionals.

nies – our law office has acquired extensive knowledge in this area
during its existence.
LAW OF REAL ESTATE AND CONSTRUCTION

MSB Legal, v.o.s.
ADDRESS:

Since the very beginning, an important part of the agenda of the
law office has been provision of legal services in the area of real
estate law, law of rental relationships and construction law. For the
period of existence of the law office, our lawyers have acquired vast
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URL:
E-MAIL:
PHONE:

Bucharova 1314/8
Prague 13 – Nové Butovice
158 00
www.msblegal.cz
praha@msblegal.cz
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MT Legal s.r.o., law firm
The law firm of MT Legal s.r.o. provides comprehensive legal servi-

MT Legal was founded in September 2008 and has been built upon

ces in the areas of public procurement, ICT, commercial, civil,

the years of legal experience of its four partners – Tomáš Machurek,

administrative, energy, and employment law, EU law and interna-

Milan Šebesta, David Dvořák and Petr Novotný.

tional law.
MT Legal’s services are currently available to clients throughout the
Most importantly, MT Legal focuses on public investments with

Czech Republic with MT Legal having its offices in Prague, Brno and

the specialisation in public procurement law, concessions, PPP

Ostrava. Owing to the foreign partners, MT Legal is also able to pro-

projects, state aid and EU funds. The services in the field of pub-

vide legal advice in other EU member states as well as outside the EU.

lic investments are rendered along with the services in the area
of intellectual property law with a special focus on IT/ICT law,

MT Legal is a member of the Association for Public Contracts, the

construction law, law related to the water management infrastruc-

Czech Infrastructure Association (formerly the PPP Association),

ture, corporate law and law of obligations, civil law, employment

Defence and Security Industry Association of the Czech Republic,

law and EU law. In respect of public law, MT Legal mainly focuses

the Association of Providers of Energy Services and the South Afri-

on representing clients in courts and administrative proceedings

can-Czech Chamber of Commerce.

and on counselling regarding international law (international arbitration).

AWARDS

MT Legal exploits the extensive expertise of individual members

In 2012, MT Legal was awarded the highest award “Regional Law

of its legal team, which presently consists of more than 20 qualified

Firm of the Year 2012”. Concurrently, MT Legal has also been for

legal professionals. With regard to clients demand for the provision

the third successive time awarded the top-five position among the

of comprehensive solutions, MT Legal has been engaged in long-

Czech law firms in the Public Procurement sector. The competition

term cooperations with several external consultants and experts

„Law Firm of the Year“ has been held by EPRAVO.CZ under the aus-

in economy and taxes, IT/ICT, energy and EU funding. As a result,

pices of the Czech Bar Association and the patronage of the Minis-

the office is capable of rendering fully qualified services based on

try of Justice.

each client’s specific needs. A practical example is the strategic
alliance created by MT Legal and SEVEn (the Centre for Effective

For several years MT Legal has defended the 9001:2008 ISO

Use of Energy), with the aim of providing comprehensive and pro-

certification issued by the renowned certification institution of

fessional services through the implementation of EPC projects –

NQA. The subject-matter of the certification is “Provision of legal

energy services with contract-guaranteed savings (e.g. achieving

services, counselling on public investments and public procure-

energy and financial savings with no need for direct investments

ment”.

from a client).
MT Legal was also awarded the prestigious ČEKIA Stability Award
MT Legal’s experts regularly publish in professional media and

in 2009, which was a separate category of the 16th annual Czech

hold lectures and seminars at professional conferences, focused,

Top 100 competition. The ČEKIA Stability Award competition evalu-

in particular, on public contracts, PPP projects, IT/ICT legal issues,

ates the stability of individual companies and the financial and non-

water management, EPC issues, etc.

financial rating of companies.
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SOCIAL RESPONSIBILITY
MT Legal, besides its legal practice, is a long-term supporter of
selected regional charity projects of non-profit organisations and
foundations. An example may be a support of the children from
the South Moravia Region through the cooperation with the Tereza
Maxová Foundation, or the health and reconditioning stays for children from the Ukraine held by the Social foundation fund of the city
of Brno known as “The homes of those in need”. As a part of its pro
bono activities, MT Legal provides free counselling for the People in
Need, a humanitarian organisation, too.

DAVID DVOŘÁK

He is a direct co-author of Act No. 137/2006 Coll., on Public Con• tracts;
is a co-author of the commentary regarding the Concession
• He
Act (C. H. Beck);
is also a co-author of the Public Procurement in the Construc• He
tion Industry (2nd edition, Linde) publication;
was a member of the appellate committee of the Chairman
• He
of the Office for Protection of Competition for the area of public
procurement;

• Public Procurement Law and Policy at the University of NottingIn 2011 he successfully completed his post-graduate studies in

PARTNERS

ham in the UK lead by Professor Sue Arrowsmith and earned
the Master of Laws degree (LL.M.);

TOMÁŠ MACHUREK

• tracts, prepared in cooperation with the Ministry for Regional

He is a direct co-author of Act No. 137/2006 Coll., on Public Con-

He represented the Czech Republic in the Advisory committee
• for
public contracts of the European Commission and in the UNCITRAL working group for public contracts;

He is a co-author of extensive commentary regarding the Act on

For several years he has been giving numerous presentations
• and
publishing articles in professional publications.

role in preparing the comprehensive Public Procurement Meth-

PETR NOVOTNÝ

Development;

• Public Contracts (ASPI 2006). He has also played an important

odology in accordance with Act No. 137/2006 Coll., on Public
Contracts;

is one of the founding members and currently the chairman
• He
of the Executive committee of the Association for Public Con-

was a member of the team participating in the preparation
• He
of Act No. 137/2006 Coll., on Public Contracts, and one of the authors of the comprehensive Public Procurement Methodology in
accordance with the Act on Public Contracts, prepared for the
Ministry for Regional Development;

tracts;

has extensive knowledge regarding EU Law related to pub• of the Office for Protection of Competition for the area of public • licHe procurement
and concessions, including both domestic and
He was a member of the appellate committee of the Chairman
procurement for several years;

European courts practice and administrative decisions by the

For several years he has been giving numerous presentations

Office for Protection of Competition;

• at various seminars, conferences and workshops and has published articles in professional publications.

In 2012 he successfully completed his post-graduate studies in
• Public
Procurement Law and Policy at the University of Nottingham in the UK lead by Professor Sue Arrowsmith and earned

MILAN ŠEBESTA

• law, particularly in relation to IT/ICT law, energy and utilisation •
For several years his main focus has been public procurement
of EU funds;

• Public Contracts, he is also a co-author of the comprehensive

the Master of Laws degree (LL.M.);
He has been regularly publishing in professional publications.

SERVICES RENDERED

Besides being a direct co-author of Act No. 137/2006 Coll., on
Public Procurement Methodology in accordance with Act No.
137/2006 Coll., on Public Contracts, prepared for the Ministry for
Regional Development, and extensive commentary on the Act
on Public Contracts (ASPI 2006);

• Public Procurement Law and Policy at the University of NottingIn 2011 he successfully completed his post-graduate studies in

PUBLIC PROCUREMENT

Our specialised legal team has successfully completed several
• hundred
tendering procedures for its clients worth tens of billions of Czech crowns;

In the area of public procurement, we provide comprehensive
• legal
services including, in particular, elaboration of analyses,
evaluation and setting of appropriate concepts for resolving par-

ham in the UK lead by Professor Sue Arrowsmith and earned

ticular projects, including identification and evaluation of poten-

the Master of Laws degree (LL.M.);

tial risks from the point of view of Czech law, EU legislation and

He has been continuously giving numerous presentations and

decision processes of the Office for Protection of Competition

• publishing articles in professional publications.
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and the Court of Justice of the European Union;

We also provide services consisting of the administration of
legal support includes services in the form of preliminary
• the
• Our
tendering procedures, including the preparation of all necconsultations regarding the ability to obtain grants, preparaessary contract documentation, legal audits (due diligence)

tion and administration of applications and realisation of corre-

of the such procedures, representation of clients in proceed-

sponding steps related to the implementation of the project (e.g.

ings before the Office for Protection of Competition or courts
as well as training and methodology in the field of public procurement.

implementation of the procurement or concession procedure);

• administration of several tendering procedures related to Prior-

Our specialisations have been applied, for example, during the
ity Axis 2 – Improvement of Air Quality and Reduction of Emis-

CONCESSIONS, PPP PROJECTS

• able to provide the most extensive legal support for contracting

sions in the Operational Programme Environment 2007-2013.

As a result of our long-term experience and expertise, we are
ENERGY SECTOR

suitable models for implementation of PPP projects (including

We further specialise in counselling concerning energy savings
• and
renewable energy resources;
In 2011, in cooperation with the company of SEVEn, we created
• the Centre for Effective Use of Energy, a contributory organisa-

concession projects), preparation of concession documentation

tion and a strategic alliance for the realisation of EPC projects

or comprehensive realisation of a tendering (concession) proce-

(energy services with contract-guaranteed savings) aimed at

dure itself.

improving energy efficiency, within which clients are provided

entities;

• ticularly includes the preparation of concepts and analyses of

Our legal support related to concessions and PPP projects par-

with comprehensive professional advice in the form of both
STATE AID

technical and legal support.

• investments;
OPERATION CONTRACTS IN WATER MANAGEMENT
We provide services consisting of advisory and consultations
problem of operation contracts in water management repre• related to state aid and propose appropriate solutions, including • The
sents a specific agenda, which pertains to many sectors;
preparation of relevant documentation in accordance with the
Crucial parts of our services are the modification of existing
• contracts
EU rules; we are also able to represent the client during meetas well as the preparation of new operation contracts
State aid analyses complement the agenda in the area of public

ings and proceedings before the Office for Protection of Compe-

between owners of the water management infrastructure

tition or the European Commission and EU institutions.

(municipalities, municipal corporations) and operators of such
infrastructure, so that the contracts fulfil the requirements of

IT/ICT LAW

• perts who have long-term practical expertise in the particular
For this specific field, we dispose of a team of experienced ex-

the best international practice. This is one of the fundamental
conditions for the drawing of financial resources for renewal of
this infrastructure from the Cohesion Fund and the Operational

area;

Programme Environment;

Our legal services include comprehensive solutions of legal

In this area, we cooperate with certified economic and techni-

ware as well as management and maintenance of extensive

vices in the water management sector.

• issues connected with the acquisition of software and hard- • cal advisers, therefore we are able to offer comprehensive sercomputer networks, implementation of software applications,
development and operation of data centres, complete or partial

CORPORATE LAW AND LAW OF OBLIGATIONS

pects (e.g. employment law, protection of intellectual property

legal assistance in this area includes all matters related to
• Our
corporate law, from the selection of a suitable type of company

with a focus on copyright, etc.), legal advice regarding protec-

and the founding thereof to comprehensive management of cor-

outsourcing of the ICT with a consideration for other legal as-

tion of personal data and services related to operation of data
boxes.
EU FUNDS

• we are able to offer comprehensive services for applicants and

Thanks to close cooperation with certified external partners,
potential applicants for financial resources from the EU struc-

porate matters and liquidation of companies;

• comprehensive advice on domestic and international transac-

In relation to matters concerning law of obligations, we provide
tions, stemming from the proposal of an optimal contractual
structure, negotiation and preparation of contract documentation to legal services to ensure compliance with the obligations
of the contracting parties.

tural funds;
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MERGERS AND ACQUISITIONS (M&A)

Our legal services include analyses, due diligence, implementa• tion
and complete administration of the entire acquisition transactions, counselling regarding structuring and realisation of
transactions of a financial and investment character (company
transformations, transfers of ownership interests, transfers of
companies and their parts etc.), including the selection of suitable entities;

• perts;
Our goal in these projects is to implement transactions effec• tively
under the best conditions for our clients.
We closely cooperate with economic, accounting and tax ex-

OTHER LEGAL SERVICES

Besides the above explicitly mentioned specialised legal ser• vices,
we also offer an extensive range of legal services related
to commercial and civil law, employment law, construction law,
energy and security law (including the regulation of mining),
forestry and healthcare.

REFERENCES
Legal’s major clients include:
• MT
Ministry of Finance
• Ministry of Interior
• Ministry for Regional Development
• Ministry of Labour and Social Affairs
• Czech Statistical Office
• VZP CR (General Health Insurance Company of the Czech
• Republic)
TISKÁRNA CENIN (State Securities Printing House)
• STÁTNÍ
Moravia-Silesia Region Authority
• Liberec Region Authority
• Capital City of Prague
• City of Brno
• Office of the Regional Council of the Southeast Cohesion
• Region
vodárenská společnost
• Severočeská
Pražská energetika
• Pražská teplárenská
• CESNET
• MOTT MACDONALD Praha
• Technické sítě Brno
• EP Trading (formerly United Energy Trading)
• Johnson & Johnson
• Swietelsky stavební
•
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MT Legal s.r.o., law firm
ADDRESS:

URL:
E-MAIL:
PHONE:

Karoliny Světlé 25
Prague 1
110 00
www.mt-legal.com
info@mt-legal.com
+420 222 866 555

Brno – Jakubská 1
602 00 Brno
+420 542 210 351
Ostrava – Bukovanského 30
710 00 Ostrava
+420 596 629 503

Noerr
Noerr was the first international law firm to open a branch office in

Barbara Kusak (Managing partner) is

Prague a mere 6 months after the fall of the Berlin wall. Today, the

an experienced specialist in M&A and

firm is one of the largest law firms in the Czech Republic.

Corporate Finance and advises companies comprehensively on their invest-

In addition to the client-oriented service and the cost-effective-

ments and de-investments in the Czech

ness of the advice, our Prague office distinguishes itself above all

Republic and Central and Eastern Eu-

through the integration of legal, tax and accounting advice cover-

rope. She has acted in many M&A trans-

ing all areas of commercial law. The work of our 21 senior and junior

actions and project financing cases and

lawyers benefits from the input of 5 professionals in the tax depart-

has directed and conducted Legal Due

ment.

Diligences. She also advises on Czech
and European Competition law, includ-

OUR PRACTICE AREAS

• Banking & Finance
• Capital Markets
• Real Estate
• Competition and Antitrust
• Dispute Resolution
•
Corporate and M&A

ing cartel and infringement proceedings,

• Insolvency and Restructuring
• Employment
• IT, IP and Media
• Environmental
• Tax
•
Distribution

RANKINGS IN LAW PERIODICALS

merger control and competition compliance trainings.
Philip Smitka (Local Partner) is heading the dispute resolution practice in the
Prague office and represents clients in
international arbitrations and investment
disputes. He provides advice to foreign investors on issues of commercial and corporate law, as well as to Czech clients on

Independent law periodicals such as European Legal500, Cham-

their international activities.

bers and Practical Law Company recommend the Prague office par-

Within his expertise, he has provided

ticularly in the fields of corporate law incl. M&A, and tax. Our ad-

advice on numerous cross-border M&A

vice in real estate law, banking and dispute resolution also earned

transactions, re-structuring and outsourc-

recognition.

ing projects. He has cooperated, inter alia,
on the implementation of distribution
systems and in the fields of intellectual
property, product liability, D&O liability,
data protection and on renewable energy
projects. A key area of his expertise is investment protection law.
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Ing. Dita Šulcová, LL.M. specialises
in the tax structuring of M&A transactions and international taxation. She has
profound experience in tax structuring
cross-border and national projects, project financing cases and financial services matters. She actively participates
in expert debates on tax reforms. She
lectures and contributes to seminars for
tax professionals. She has been providing tax advice to both international and
Czech clients for over 16 years. Before she
joined Noerr, she worked in the Prague
branch of a British law firm and in Czech
consulting companies. At Noerr, she is in
charge of the tax department.
Pavel Široký is a distinguished real estate lawyer specialising in real estate
development and finance. He has helped
a number of developers in planning and
building major shopping centres, office
buildings, commercial real estate and industry parks. Furthermore, he specialises
in corporate law with a particular focus
on the acquisition of assets and shares
in companies as well as on corporate law
due diligence reviews. He also provides
services to banks and borrowers in syndicated and project financing.
He has also advised many companies in
the structuring and documentation of
acquisition and international syndicate
financing.
Ms. Pavlíková focuses primarily on
incorporations and restructurings. She
also advises mainly international developers and builders on the implementation of diverse real estate projects. She
further specialises in contractual law
and provides clients with support during
the amicable settlement or court (arbitration) resolution of potential disputes. She

Noerr s.r.o.
ADDRESS:

also advises on franchising matters, and
has been a member of the administrative
board of the Czech Franchise Association since January 2011.
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URL:
E-MAIL:
PHONE:

Na Poříčí 1079/3a
Prague 1
110 00
www.noerr.com
info@noerr.com
+420 233 112111

PETERKA & PARTNERS
PETERKA & PARTNERS is a leading independent full-service business law practice with a special commitment to Central and East-

PETERKA & PARTNERS
REPRESENTATIVE CLIENTS:

ern Europe.
AAA Auto; Aéroports de Paris; Alcatel-Lucent; Alma Consulting
From the Czech roots the firm has built its own strong presence in

Group; Alta; Astra Zeneca; Atlas Copco; Austria Hotels; Axis Re

key markets offering a pan-regional legal and tax competency. Lev-

Europe; Barum Continental; Bigadan; Boiron; Bouygues Travaux

eraging its unique infrastructure, legal excellence, industry insight

Publics; Campari; Cegelec; Le Creuset; Decathlon; Descours &

and business acumen PETERKA & PARTNERS acts as a single, fully

Cabaud; Deceuninck; EGAP; Filcon; Fromageries Bel; Gaz de

integrated firm to help the clients succeed in the CEE region and

France; Gefco; Genscape International; Gergonne Industrie; Gi-

beyond.

raud; GND; Icopal; ING Bank; Inreco; Ipsos; ISTA; Iveco; Johnson & Johnson; Konica Minolta; Kredia; Krka; Lisi Automotive;

PETERKA & PARTNERS operates 8 wholly owned offices across the

LVMH; Major Auto Trans; Manpower; Metalogix; Metrostav;

region in the Czech Republic, Slovakia, Poland, Bulgaria, Romania,

Mylan; NovoNordisk; NVIA; OHL Group; Oney (Group Auchan);

Russia, Ukraine and Belarus, and has gained reputation for its abil-

L´Oréal; Pentax (Group Hoya); Piezo Kinetics (Crest Group); Plaan

ity to effectively manage the advice provided by partner law firms

& Premier Power; PSA Peugeot Citroën; Poclain Hydraulics; Raif-

in other countries in Central Europe (Hungary, Slovenia), South

feissenbank a.s.; Regus; Renault; Rusatom Overseas; Sakurai

Eastern Europe (Croatia, Serbia, Bosnia-Herzegovina and others)

Graphic Systems; Samlerhuset; Samsonite; Sanef; Sappi; SCA;

as well as some other neighbor countries (Turkey, Kazakhstan, the

Sephora; Semecs; Senoble; Shell Adria; Sia Jysk; Skanska; Soge-

Caucasus states and so on).

prom; Solvay; Swiss Re; Škoda Transportation; Tetra Pak; Time
Technoplast; Umicore; Unico Logistic; UniCredit Bank; UNIQA

The firm´s range of services covers: Capital Markets, Banking and

poisťovňa a.s.; Veolia; Vinci Construction Grands Projets; Volks-

Finance; Corporate/M&A; Criminal law; EU Law and Competi-

bank; Vossloh Schwabe Deutschland (Group Panasonic); Wal-

tion; Insolvency and Restructuring; Intellectual Property and

mark; Zeeko.

New Technologies; Labour Law; Litigation and Arbitration; Public
Procurement, PPP and EU Funds; Real Estate, Construction and

PETERKA & PARTNERS´ commitment to quality and client service

Development; Tax and Tax disputes; and Family law.

has repeatedly earned recognition of the Leading Legal Directories Legal500 EMEA, Chambers Global and Chambers Europe,

PETERKA & PARTNERS offers to clients looking to grow interna-

IFLR1000 and PLC Which Lawyer?.The firm is ranked in several ju-

tionally and which demand complex legal advice wherever they op-

risdictions and many practice areas.

erate within the region integrated service including Coordination
of Legal Services across multiple jurisdictions, Legal department
outsourcing, Corporate Restructuring, Debt Recovery, Compliance,
Regional Mobility and Social Security Services, Trade and Customs.
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WHAT THE CLIENTS SAY ABOUT US:

and health services in the Czech Republic. PETERKA & PARTNERS
renders legal services to the Czech branch of the international medi-

Legal500 EMEA, 2013 edition

• tence, and quality’.
• “Peterka & Partners is valued for its ‘solution-oriented approach’”

“Peterka & Partners is known for its ‘responsiveness, compe-

cal humanitarian organisation Médecins Sans Frontieres
on their
´
projects in the Czech Republic and abroad.

•

Chambers Europe, 2012 edition

“The lawyers are very commercial and straightforward; they are
• really
willing to work on a relationship and work with a client.”

Chambers Europe, 2011 edition

& Partners is praised by clients for its ability to “foresee
• Peterka
problems and tailor the advice to suit our company.”
“They know our business well and they offer advice even before
• we
know we need it – they know what works,” said a client.

Chambers Global, 2010 edition:

of the team are very efficient. They are able to ad• “Members
dress specific goals while keeping the big picture in mind and
strategically working towards a goal.”

• is outstanding: “It is practical and helpful, which really makes

Clients say the team’s advice is to the point and its client support
a difference in this market.”

Chambers global, 2009 edition:

commend this growing firm for its “hard work, high level
• ofClients
responsiveness and proactive and flexible approach.” The
main contact here is Ondrej Peterka, who “combines an insightful legal mind with good business nous.”

PRO BONO
PETERKA & PARTNERS provides long-standing support to many
charitable, cultural and socially significant projects by means of
rendering legal services for free or for reduced fee.
PETERKA & PARTNERS is a partner of a project “Lidice – Rozeznění”
implemented on the occasion of the 70th anniversary of the extermination of Lidice. The basis of this project is an interactive audiodrama which depicts in an artistic manner the life of inhabitants
of Lidice before the tragedy in 1942 during the Second World War.
PETERKA & PARTNERS is also a long-standing partner of charity
auctions of Reuters photographs “Šance pro děti” whose profit is dis-

Peterka & Partners v.o.s. advokátní kancelář
ADDRESS:

tributed to children from children’s homes.
PETERKA & PARTNERS renders legal advice on foreign health and
social programmes to Charita ČR which belongs to the Roman-Catholic Church and is the largest non-governmental provider of social
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URL:
E-MAIL:
PHONE:

Karlovo náměstí 671/24
Prague 1
110 00
www.peterkapartners.com
office@peterkapartners.cz
+420 246 085 300

PPS ADVOKÁTI
The law office „Advokátní kancelář Perthen, Perthenová, Švadlena

PPS ADVOKÁTI provides comprehensive legal services to all its

a partneři s.r.o.“ has been operating on the legal services market

clients. In particular provides legal services in public contract law,

since 2002. Formerly, it operated as an association of attorneys at

legal services related to non-bank financial sector, legal services

law and since 2008, it has been operating as a limited liability com-

in criminal law. Very large is also litigation agenda that includes

pany under the business name PPS ADVOKÁTI. Thus, it celebrated

a large number of lawsuits and arbitration proceedings. A broad

the 10th anniversary of its activity last year.

diversification of customer base brings stability to PPS even in
case of worse periods of time in sector of legal services.

PPS ADVOKÁTI provides legal services throughout the Czech Republic, in particular in the Hradec Králové region, Pardubice region,
Central Bohemia region and the City of Prague. Thanks to our membership in the international association AEA (The European Association of Attorneys) and our cooperation with selected offices in
Slovakia, Poland, Rumania, Bulgaria and Austria, we are capable of
assuring legal assistance in international legal regulations, too. We
communicate in the Czech, English, German, Russian and French
languages.
Our priority is the satisfaction and trust of our customers. We prefer
long-term cooperation and we offer carefully formulated, professionally reasoned, comprehensive and, at the same time, the bestarranged, most economical legal solutions possible at very attractive prices. It is a matter of course that our customer is informed
regularly and in detail and that the data disclosed by the customer
are protected without restrictions in terms of time. If required, we
cooperate on an external basis with selected public notaries, court
experts, executors, certified translators, real estate offices and public auction organizers.
It is our vision to build a stable, sufficiently strong and clearly
identifiable enterprise, our good reputation and name will be the
guarantee of top-quality services provided to exacting customers.
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Pleasing result of our activities is the steadily increasing clientele,

tion of important national cultural monuments in Prague. Esti-

which is gaining confidence in our services. Continuous increase in

mated value of work carried out is about 250,000,000,- CZK. It is an

clientele is also related to increasing number of lawyers, when in PPS

extensive legal assistance, measured by a historical significance

ADVOKÁTI currently operates 26 lawyers. PPS ADVOKÁTI can be

and value of building, in the restoration of national cultural monu-

classified among the largest regional law firms in the Czech Republic.

ment damaged by extensive negligence of maintenance under the
previous regime, including negotiations with the building author-

In 2012 it was awarded a prestigious price “Highly recommended

ity, preparation and review of contracts for work, help in solving

law office” in a survey “Law firm of the year 2012”, and in the cat-

neighborhood issues and providing advice in relation to archaeo-

egory Law firm of the year for regional office.

logical value of the site.

SOME OF OUR MAJOR TRANSACTIONS:

Criminal law

Public contracts

service for a client in proceedings of an above-the-threshold
• Full
public contracts for completion and equipment of a sports – and
relaxation hotel.

Supporting our client in procurement proceedings regarding the
• public
contracts for services in a field of social services.
Supporting our client in procurement proceedings regarding the
• public contract for services in a field of environment.

Defence of the accused in several cases, where the clients are
• accused
of a crime of Fraud, with the amount of damage exceeded 10 000 000,- CZK.

• with the claim for damages made over 19 mil. CZK.

Representation of the aggrieved party in criminal proceedings

Information technology law
Preparation of contractual documentation and negotiations on delivery of Integrated information system (EPR) for one of the largest
companies in the Czech Republic engaged in waste management.

Development and real estate projects

The contractual documentation addresses issues of licence deliv-

Comprehensive legal services in connection with the revitaliza-

ery, implementation and subsequent roll – out of a new information system supporting all corporate processes of the client from
the group of companies engaged in comprehensive waste management, whose complexity and uniqueness consisted especially in implementation of a special solution for this sector, and in its scope of
amount of various activities, as well as in a range of roll – out system
for many places of business in the Czech Republic.

•

Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři
ADDRESS:

URL:
E-MAIL:
PHONE:
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Velké náměstí 135/19
Hradec Králové
500 03
www.ppsadvokati.cz
pps@ppsadvokati.cz
+420 495 512 831-2

PRK Partners
Prague / Bratislava / Budapest / Ostrava

WE OFFER

vides its clients – major renowned domestic and international

a strong team of more than 100 legal practitioners in our four of• fices
in Prague, Ostrava, Bratislava and Budapest;
in-depth experience in providing legal advice to transnational,
• international and domestic clients, including StarBev, Sberbank,

companies – with comprehensive legal services. It achieves this

Rabobank and other major banking institutions, public law cor-

through its specialised team of more than 100 legal practition-

porations, individual investors and entrepreneurs;

PRK Partners (formerly Procházka Randl Kubr) is one of the best
and largest law firms in Central Europe. Established in the Czech
Republic in 1993 as an independent law firm, PRK Partners pro-

gold award in the category “Best Central-European Law Firm

we offer legal services in 8 languages: Czech, Slovak, English,
• Hungarian,
German, French, Italian and Russian;
our practice is especially strong in general corporate work,
• mergers and acquisitions, banking and finance, capital markets,

2012” granted by the prestigious British magazine The Lawyer,

real estate matters, dispute resolution, insolvency, labour law,

the Chambers Europe Award for Excellence in the category “Su-

intellectual property law, public procurement and the new pri-

perior Customer Service in the Czech Republic” from the British

vate law in the Czech Republic.

ers and tax experts in four offices (Prague, Bratislava, Budapest
and Ostrava) across three jurisdictions (Czech Republic, Slovakia
and Hungary). Its recent achievements include, in particular, the

legal research firm Chambers and Partners and the winner of
the “Law Firm of the Year 2012 in Corporate Law” competition
organised under the auspices of the Czech Bar Association. Such
achievements reflect the exceptional position of PRK Partners on
the market, which is also confirmed by the firm’s active participation in the largest transaction of 2012, involving a Czech company, namely the CZK 67 billion sale of StarBev Group including
Staropramen.

RECENT ACHIEVEMENTS
prominent British magazine The Lawyer declared PRK Part• The
ners the “Best Central European Law Firm of the Year 2012”.
PRK Partners was awarded the prestigious Chambers Europe
• Award
for Excellence 2012 in the category “Client Service Award”
for its outstanding customer service among all Czech law firms.

As a result of its close cooperation with Lex Mundi, the most recog-

Partners was named the Best Domestic Law Firm of the
• PRK
Year at the outstanding “Chambers Europe Awards for Excel-

nised global network of first-class law firms, and with outstanding

lence 2010” competition and became the highestranked law of-

foreign/international law firms, PRK Partners serves and accompanies clients on their business journey in other jurisdictions around
the world.

fice in the Czech Republic.

• the distinguished national competition “Law Firm of the Year 2012”.
PRK Partners was named winner in the Corporate Law category of

www.epravo.cz I EPRAVO.CZ I 253

PRK Partners was named winner of the Czech legal competition
• “Domestic
Law Firm of the Year 2011”.
PRK Partners became the winner in the Banking and Finance
• category (for the fourth time consecutively) of the “Law Firm of

MEMBERSHIP IN LEADING
INTERNATIONAL AND NATIONAL
ASSOCIATIONS

the Year 2011” competition.

PRK Partners is a member of Lex Mundi, Loan Market Association,

PRK Partners also triumphed in the Labour Law category (for

Celia Alliance, IsFIN, AFI and other associations.

• the second time) of the “Law Firm of the Year 2011” competition.

Lex Mundi

PRK PARTNERS – EXCLUSIVE LEGAL
ADVISOR IN NEW PRIVATE LAW

In 2001, PRK Partners was selected to
become the Czech Republic exclusive
member of Lex Mundi, the world’s lead-

PRK Partners (formerly Procházka Randl Kubr), a leading law firm

ing association of major independent

in Central Europe, intensively assists, advises and educates compa-

law firms. In 2001, Lex Mundi was honoured as the world’s best inter-

nies and other organisations in the Czech Republic on the new Civil

national law firm network by the British legal magazine The Lawyer

Code and the Business Corporations Act, as well as on the imple-

(The Law Firm Network of the Year Award at The Lawyer European

mentation of new laws in corporate practice.

Awards 2010). The membership is offered only to firms that have
consistently demonstrated the highest-level professional standards

PRK Partners offers its clients general legal consultations and vari-

of service and legal advice. Lex Mundi, with specialised knowledge

ous forms of educational programs, expert opinions and authorita-

groups and regional sub-associations, gives PRK Partners access to

tive interpretations of laws, modifications to contractual and other

the skills and expertise of over 21,000 attorneys from 160 member

documentation, document audits and as well as revisions of corpo-

firms across 100 countries. Lex Mundi encourages professional com-

rate procedures.

munication and the exchange of information among its members.
This knowledge and resource base allows member firms to better

PRK PARTNERS TEAM CONSISTS OF:

• and a member of the Czech Government’s Legislative Council
JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., the main author of the draft
• Doc.
Act on Business Corporations and of the new Insolvency Act

serve the needs of their clients. We are proud that our professional
advisory contributes to the high standard of service of Lex Mundi.

Prof. JUDr. Karel Eliáš, the main author of the new Civil Code

The Loan Market Association
PRK Partners has been selected as the first representative of the
Czech Republic to become a member of the Loan Market Associa-

and the co-author of the new Civil Code and a member of the

tion (LMA). LMA was founded in December 1996 with the objective

Czech Government’s Legislative Council.

of encouraging the development of the secondary loan market in

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., a member of the team of Prof. Eliáš,

Europe. The primary objectives were to bring more transparency,

• an eminent specialist in labour and civil law, a legal advisor to

efficiency and liquidity to the then-fledgling secondary market by

Prime Minister Petr Nečas and a member of the Czech Govern-

introducing recommended forms of documentation and establish-

ment’s Legislative Council.

ing sound, generally accepted market practices.

These key members of the PRK Partners team and important Czech
legal theorists, rich in academic and legislative experience, cooper-

IsFIN

ate closely with partners and other firm experts who provide abun-

In November 2012, PRK Partners became the first Czech member of

dant practical work experience. This allows us to offer an unrivalled

IsFin (Islamic Finance Lawyers), an association of leading law firms

possibility to be acquainted with upcoming changes from both the-

focusing on banking and project financing. The member law firms

oretical and practical points of view.

also have knowledge of financing in accordance with Islamic law.

PRK Partners considers the new private law as a significant step of

Marek Procházka LL.M., a partner at PRK Partners, comments: “We are

the Czech Republic in the right direction.

delighted to have joined the IsFin association, which we view as a significant network. It confirms the position of PRK Partners in the field of

We believe that the new private law will mean a move forward for

banking and financial law; we were also recognised as representative

both the legal and entrepreneurial environment. Therefore, we con-

members by other law firms. We are aware that Islamic projects are

sider it our duty and privilege to co-create a healthy entrepreneurial

not that common in Europe; however, we believe that having knowl-

environment in the Czech Republic.

edge of them is necessary in today’s economy and financial sector.”
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AFI
In 2012, PRK Partners joined the Association for Foreign Investments
(AFI). AFI represents a group of renowned Czech companies that
support the entry of foreign investors in the Czech Republic and offer a wide range of professional services to foreign investors entering
the Czech market. PRK Partners supports, on a long-term basis, the
smooth inflow of foreign investors to the Czech Republic, assists them
in gaining a better understanding of the Czech legal system and participates in the largest international transactions on the Czech market.
Celia Alliance
In 2012, PRK Partners joined Celia Alliance, an international alliance of independent law and professional services firms, dedicated
to helping international businesses manage their business activities. Celia Alliance is unique with its combination of top-tier expert
legal and tax services.

PRO BONO: LEGAL SERVICE PROVIDED
TO THE TEREZA MAXOVA FOUNDATION
AND OTHER ACTIVITIES

More information about our professionals:

legal professionals are recommended and recognised in
• Our
many renowned international rating publications (e.g. Chambers and Partners, Legal 500, Legal Experts, Who’s Who Legal);

• national law firms;
of our partners and associates earned diplomas or post• most
graduate degrees from preeminent American, British, Swiss,
our partners have previously gained experience at leading inter-

and other law schools;

of our legal professionals practiced in the USA, Canada or
• many
Western Europe before joining PRK Partners;
some of our lawyers actively participated in shaping the legal
• system
of the jurisdictions in which we operate, having served
in leading legislative, judicial or regulatory posts;

• portant in our region (Russian, German, French and others).

our partners are native speakers of all languages which are im-

AREAS OF PRACTICE
With the collective experience of our legal professionals, we can
address at the highest level of expertise any legal need relating to

At PRK Partners, we know that we have a responsibility to the com-

business that you or your organisation may have.

munity in which we live and do business. We use a three-pronged
approach in our corporate strategy, focusing on pro bono work, chari-

Whether you are starting your own business, seeking project fi-

table donations and sponsorship. In addition to donating our legal

nancing, planning to develop real estate, in need of a quick resolu-

work, PRK Partners is committed to making financial donations to

tion to an employment issue, or anything in between, PRK Partners

many charitable projects. Each year we contribute to children’s chari-

has a broad practical experience providing comprehensive legal

ties, guide-dog training to assist the blind, nonprofit publishing hous-

advisory services in a wide array of legal areas.

es and foundations that promote and foster investigative journalism.
One of the eminent charities we have been supporting over the

Our lawyers can help you through the myriad issues that can arise

years is the Tereza Maxova Foundation. Since its establishment

regardless of the business endeavour you are embarking on. We

PRK Partners is the main sponsor of the Randa Foundation Award

have notable experience advising clients from a wide range of in-

for the best law diploma thesis in business law and related fields.

dustry sectors. Our team of lawyers is up-to-date on all current de-

We are very proud to reward excellent law students and to support

velopments in law and business. Whatever your business objectives

their personal development, thus helping legal education in general.

may be, PRK Partners will help you reach them.

OUR EXPERIENCE AND EXPERTISE

OUR SPECIALISATION:

PRK Partners earned its reputation by handling novel international
and domestic business transactions in a wide-range of specialty
areas. We have an enviable track record especially in banking and
finance, corporate, real estate, employment, and dispute resolution
law. Our lawyers have handled numerous significant mandates
including legal advisory on the sale of StarBev Group including
Staropramen, which was the largest transaction in 2012 involving
a Czech company. Another notable task was the providing legal advisory on the acquisition of Volksbank by Sberbank Group.
Our professionals have been at the forefront of the legal transformation of Central and Eastern Europe for over 20 years.

Finance & Capital Markets
• Banking,
Commercial Law
• Mergers & Acquisitions
• Merger Control & Competition Law
• Intellectual Property
• International and National Dispute Resolution & Arbitration
• Insolvency and Restructuring
• Criminal Law
• Real Estate
• Labour Law and Employment
• Administrative Law
•
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Procurement
• Public
European Law
• Energy Law
• Tax advisory
• Telecommunications & Information Technology Law
•
Significant business clients in the areas of Mergers &
Acquisitions, Corporate Law, as well as Competition
include:

Ltd.
• ABB
ABN AMRO Bank N.V.
• Anheuser Busch Inbev
• Alpiq Energy SE
• AuthenTec
• AVG
• BNP Paribas
• Bouwfonds
• Brose
• Cofely
• Commerzbank
• CVC Capital Partners
• Dalkia
• Deutsche Bahn
• Dole
• EMI Group Limited
• Economia
• Etoile
• Falcon
• Fanuc GE CNC Europe S.A.
• Fromageries Bel S.A.
• ING Real Estate
• ISS Facility Services
• Jeyes s.r.o.
• Johnson & Johnson
• Komerční banka
• Korlea
• KSR International
• Libertas
• L’Oreál Česká republika
• Marks and Spencer
• Maxion Fumagalli Automotive USA Inc.
• McBridge
• The Czech Ministry of Finance
• Novell
• Novopharm
• Piklio
• Ringier Axel Springer Media
• Sara Lee, Procter & Gamble
• Saferoad
•
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• Sberbank
Security Networks AG
• Secunet
Skygold
• Société Générale
• Solar Global
• Technicolor (formerly Thomson)
• T-Mobile Czech Republic
• Total Produce
• UNIQA Pojišťovna
• Westinghouse
•
Significant business clients in the areas of Banking, Finance
& Capital Markets include:

Bank
• Barclays
Barclays Capital
• Bayerische Landesbank
• BNP Paribas
• Burza cenných papírů Praha (Prague Stock Exchange)
• Commerzbank
• Credit Agricole
• Česká bankovní asociace (Czech Banking Association)
• Česká spořitelna
• Československá obchodní banka
• Český Aeroholding
• Evropská Investiční banka (European Investment Bank)
• Falcon
• Fond pojištění vkladů (Deposit Insurance Fund)
• General Electric
• Head
• HYPO NOE Gruppe Bank AG
• ING Bank N.V.
• Investkredit Bank AG
• Komerční banka
• LBBW Bank CZ
• Madeta
• New World Resources
• Pinnacle Central & Eastern Europe
• PPF Banka
• Profit Credit
• Raiffeisenbank
• Sberbank
• SG Equipment Finance Czech Republic (syndicated leasing – ČD)
• Société Générale
• The Royal Bank of Scotland
• UniCredit Bank Austria
• UniCredit Bank Czech Republic
• UniCredit Leasing CZ
• WireCo Worldgroup.
•

EXAMPLES OF KEY TRANSACTIONS
HANDLED BY PRK PARTNERS:

zilian manufacturer of wheels and frames for motor vehicles, in
connection with its acquisition of the global competitor Hayes
Lemmerz, which has manufacturing plants in the Czech Republic;

Piklio – legal advice to Piklio, an Internet start-up company pro• sale of StarBev Group including Staropramen, the largest • viding
digital printing services, in connection with the inflow
StarBev/Staropramen – legal advisory on the CZK 67 billion
transaction in 2012 involving a Czech company;

of new investors;

UNIQA Pojišťovna – legal advice to UNIQA Pojišťovna, a major
• of Volksbank and its postacquisition integration into Sberbank • insurance
company of Raiffeisen Group, in assuming activities
Sberbank/Volksbank – Czech legal advice on the acquisition

Group, including extensive legal advice and assistance in ob-

of the insurance company Direct, which was closing its busi-

taining authorisations from the CNB and the Czech Office for

ness operations;

the Protection of Competition (ÚOHS);

Cofely – legal advice to Cofely a.s., a member of GDF Suez Group

AVG Technologies’ initial public offering (IPO) of its ordinary

trative Court against a decision of the Regional Court in Brno con-

shares on the New York Stock Exchange;

firming a penalty imposed upon Technicolor by the Office for the

Anheuser Busch Inbev – legal advice to Anheuser Busch Inbev

Protection of Competition as a result of its reputed participation

• – the world leader in the infrastructure services sector, in acquirCommerzbank – legal advisory to Commerzbank Aktiengesells• chaft,
ing a number of facility management and heat supply companies;
Prague Branch, on the transfer of its private banking portfolio;
AVG Technologies – PRK Partners provided comprehensive leTechnicolor – representing Technicolor (formerly Thomson) in
• gal advisory services to the underwriters in connection with • connection
with lodging an appeal with the Supreme Adminis• on the acquisition of Budějovický měšťanský pivovar and on
a variety of post-acquisition issues;

• in connection with the sale of CEE breweries (including the

CVC/Staropramen – Czech and Slovak legal advice to CVC
Czech brewery Staropramen), formerly acquired from ABI, to

in a cartel of colour television producers that determined prices;

Vitra – assisting Roles and Vitra in connection with trade• Rolex,
mark and copyright disputes;
T-Mobile Czech Republic – representing TMobile in the proceed• ings
regarding the exclusion of a claim from the bankrupt’s

Molson Coors;

(SAZKA’s) assets;

Ringier Axel Springer – legal advice to Ringier Axel Springer,

representing a major foreign manufacturer of power plant compo-

several acquisitions of companies conducting business activi-

purchase of goods and product liability with a total value of over

ties in the media or internet sectors;

EUR 10 million.; the dispute was resolved by a debt restructuring

The Czech Ministry of Finance – representing the state in

and by selling a material part of the claim to a strategic investor;

• a major Swiss-German publishing house, in connection with • nents in a dispute arising from an international agreement for the
• a case involving “Mostecká uhelná společnost” with an approximate value of CZK 7 billion;

The Czech Ministry of Finance – representing the state in legal
• proceedings
held in Switzerland concerning claims against
the former Yugoslavia; value: USD 13 million

– legal assistance to Novopharm in relation to the
• Novopharm
inter-group reorganisation of its activities (sale of pharmacies)

Group Limited – legal assistance to a client on the restruc• EMI
turing of its business activities in the Czech Republic in connection with their division and sale to Universal and Sony;

Falcon – legal advice to a Spanish real-estate fund on negoti• ating
documentation concerning the refinancing of a secured
loan for the acquisition of an administrative building in Prague
provided from a foreign creditor with a value of over EUR 10 mil-

in connection with the restructuring of its relationship with

lion; comprehensive legal advisory services also included due

a prime contractor;

diligence and derivative aspects.

• connection with Czech legal aspects of financing for the group of
BNP Paribas – representing BNP Paribas, a major French bank, in

•

S.N.O.P. companies with a total value of more than EUR 100 million;

Project Notebook – providing local legal advice to London bank
• syndicates
as creditors in connection with the global financing
of an international school (Nord Anglia Education, Inc.) and its

PRK Partners
ADDRESS:

several branches, involving a syndicated loan and bond issue;

The Royal Bank of Scotland – legal advice to The Royal Bank of
• Scotland
in connection with the creation of a bill-of-exchange
programme for Letiště Praha, a.s.;

• providing Czech legal advice to Iochpe-Maxion, the leading Bra-

URL:
E-MAIL:
PHONE:

Jáchymova 2 – Staré město
Prague 1
110 00
www.prkpartners.com
prague@prkpartners.com
+420 221 430 111
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RAKOVSKÝ & PARTNERS
INTRODUCTION

ce and to offer high-quality services for prices corresponding to the
market environment and the usual remuneration for professional

The RAKOVSKÝ & PARTNERS v.o.s. law firm was established as

services provided to businesses in the Czech Republic.

a business company in 2004; nonetheless, the core of the team, including all the partners, has successfully worked together since 2000.

Since the establishment of our law firm, we have been providing
services in the Czech and English languages; currently, our team

The law office associates lawyers with extensive professional expe-

also includes attorneys-at-law with excellent practical knowledge

rience and wide practice in a number of areas, from justice, gover-

of the French and German languages.

nment and local government, international consultancy companies
and banks, to legislation and pedagogical positions at universities.

OUR TEAM

However, without exception, we have all obtained the greatest professional and expert experience as lawyers working on the projects

Our current team is comprised of 11 lawyers in total, 9 of whom

and cases of our clients.

are attorneys-at-law; three of the latter are partners of the law firm.
Since the beginning, our personnel and, thus, also our capacities

SERVICES AND CLIENTS

have grown continuously, but not precipitously. We are planning
further extension in the medium-term future. Supporting staff (re-

The law office provides comprehensive legal services particularly

ceptionists, assistants and accountants) complements the team.

to business sphere, with emphasis on civil and commercial law, li-

Other specific services are sub-contracted (translators, tax advi-

tigations and administrative proceedings, transaction consultancy

sors). Partners:

and legal relations to real estate. Our activities lie predominantly in
procedural law and representation of clients in litigation, as well as
insolvency and distraint proceedings and public auctions.

• Mgr. Richard Merkun

Faculty of Law of Masaryk University in Brno (Master of Laws,
1999).

The law office also generates a substantial portion of its income

Richard Merkun has extensive experience in the public sector,

through implementation of transactions in the area of mergers,

especially in tax administration. Since 2001, he has been active

acquisitions and restructuring, which form our other profile spe-

at the bar, where he has employed his experience in the area of

cialization. The values of some successful acquisitions are of the

administration of taxes and fees, including their recovery, and

order of billions of Czech crowns. We regularly represent successful

concentrates on recovery and administration of claims and enfor-

Czech businessmen, on the part of sellers, in sale of assets or inte-

cement of creditors’ rights in general. He has long been concerned

rests in business companies to foreign investors, either strategic or

with contract law, legal relations to real estate and procedural

financial (in particular equity funds), as well as both domestic and

law, especially recovery of claims and exercise of creditors’ rights

foreign investors on the part of buyers.

through court actions, preliminary injunctions, bankruptcy, execution and public auctions. He also specializes in law relating to

Orientation towards leading corporate clients enables us to extend

bills and cheques. He publishes articles in the professional press

the specialization of the individual lawyers working in the law offi-

in these areas.
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• JUDr. Adam Rakovský

de-merger of the parent company by spin-off with creation of

Faculty of Law of Masaryk University in Brno (Doctor of Laws, 1999),

two affiliated companies and a subsidiary, consultancy in sale

professional internships at the European College, Robert Schumann
Institute, Hague Academy of International Law, and law faculties of

of ownership interests.
EUROFARMS

Adam Rakovský began his legal carrier as assistant to the Vice-

•

-Chairperson of the Constitutional Court and entered legal practice

BREDA

the Universities in Granada, Maribor and Budapest.

Consultancy for the seller in sale of a real-estate portfolio through the sale of assets and of an interest in a capital corporation.

adopted the present form through the incorporation of further asso-

•

ciates. He has been active in legislation and in the academic sphere

SMC Development

in 1999. In 2003, he established his own law firm, which gradually

(Masaryk University in Brno). He specializes in litigation with focus
on distraint and insolvency proceedings, as well as transactions

•

and mergers and acquisitions. He is the author of a prestigious commentary to the Act on Public Auctions published by the C.H. Beck
publishing house and dozens of articles in the professional press. He
lectures regularly both for lawyers and for the professional public.

•

Advice to the seller in sale of real-estate premises in the centre
of Opava.
Consultancy in sale of an extensive complex of properties in
the centre of Olomouc and subsequent consultancy in establishment of a real-estate joint-venture

GE Money Bank

•

Comprehensive consultancy, including representation in court
and bankruptcy proceedings within the enforcement of a set
of unpaid receivables.

JUDr. Martin Uzsák, LL.M.

Faculty of Law of Masaryk University in Brno (Master of Laws, 2001),
Faculty of Law of Charles University in Prague (Doctor of Laws, 2005),

TCHECOMALT GROUP

•

Erasmus University Rotterdam, School of Law (LL.M. in Business and

office of the Deloitte consulting company, in the Tax & Legal Department. He has been active at the bar since 2001. He is concerned

cy proceedings through a merger.
Rybářství Telč

•

mainly with commercial law, with emphasis on corporations, mergers & acquisitions, securities and competition law and also published articles in the professional press in these areas. He also has
substantial experience in services for the banking sector, work with
classified claims, dealing with insolvency and litigations.

vables from the Czech Consolidation Agency and their subsequent enforcement. Advice related to termination of bankrupt-

Trade Law, specialization Corporate Law and Takeovers, 2006).
Martin Uzsák commenced his professional career in the Prague

Consultancy for an investor in the acquisition of a set of recei-

Advice to the buyer in the acquisition of a majority interest
in the company, de-listing, squeeze-out, property restructuring
and decrease in the registered capital.

Roltechnik

•
•

Advice to the seller in sale of a 100% share in the company.

Pivovar Steiger (SR)

REFERENCES

Consultancy for a Czech-English consortium of investors related to the acquisition of a majority interest and assignment of
receivables from the company.

NOVASERVIS / METAL Znojmo
The following summary indicates our important references:

•

GALLERIA MODA

Severomoravské vodovody a kanalizace

•
•

Representation of creditors in insolvency proceedings.

Javořice
Consultancy for a consortium of investors in the process of
restructuring during insolvency proceedings and restarting

Advice to the sellers in the sale of 100 % of shares and assignment of receivables from the company.

(North-Moravian Water Supply and Sewerage Company)

•

Consultancy related to a public contract for provision of a syndicated loan equal to CZK 1.75 billion. Advice provided to the
company in relation to a compulsory take-over bid.

operation of one of the biggest saw mills in the Czech Republic.

•

VEBA Broumov

•

Consultancy in the sale of the majority share of stock from the
bankrupt’s assets (mandate for creditors’ representative in the
bankruptcy proceedings, close cooperation with the seller –

RAKOVSKÝ & PARTNERS
ADDRESS:

the bankruptcy trustee), where the value of the transaction
exceeds CZK 0.5 billion.
JIP – Papírny Větřní

•

Consultancy in property and corporate restructuring including

URL:
E-MAIL:
PHONE:

Václavská 316/12
Prague 2
120 00
www.rakovsky.com
office@rakovsky.com
+420 224 247 135
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Randl Partners
Randl Partners, attorneys at law (“RANDLS”), was incorporated in

RANKING – EMPLOYMENT LAW

2009, gathering a team of lawyers who have been working togeth-

In 2012, for the second time, RANDLS employment law team was

er for several years. Lawyers of RANDLS have years of experience

ranked in the top category Chambers Europe 2012 (Band 1) of the

in providing legal advice to large international corporations and to

Chambers & Partners ranking. Publication PLC Which Lawyer?

big Czech companies in the area of employment and commercial

Yearbook 2012 ranked RANDLS as the only leading firm in the

law.

Czech Republic in employment and employee benefits. In 2012, 2010
and 2009, RANDLS was awarded the title Czech Law Firm of the

In 2011, RANDLS became an exclusive Czech member of IUS LABO-

Year in the Employment law category.

RIS, an international alliance of leading law firms providing specialized services in employment law.

NATAŠA RANDLOVÁ was listed as a “Star Individual“ in the prestigious Chambers Europe 2012 ranking, which is awarded to indi-

EMPLOYMENT LAW

viduals with exceptional reputations in their field of knowledge.
Other international publications, such as Global Law Experts, PLC

Employment law, employment matters, collective bargaining

Which Lawyer?, Best Lawyers or Who’s Who Legal, recommend

and HR management is one of RANDLS two main specializa-

Natasa Randlova as an expert for the area of employment law in

tions. Our aim is to create a place where employers and employ-

the Czech Republic every year. In 2011, she was repeatedly named

ees will find reliable and well-balanced legal advice on all as-

among the main world employment law experts by the publication

pects of employment law and HR management, at the highest

Expert Guides and in 2007 was awarded the title Lawyer of the Year

level of expertise. Years of working for professionals in this field

in the field of employment.

have taught us how to combine legal expertise with the practical
needs of our clients.

ADDITIONAL EMPLOYMENT LAW SERVICES
We provide our clients with extraordinary additional services.

We have created a complete spectrum of employment law support
for our clients, from routine counselling and preparation of all em-

Regularly, we organize RANDLS HR Exchange Meetings, where

ployment law documents, to urgent telephone and e-mail advice, to

we discuss a preselected employment law topic with our clients,

training and regularly publishing news of changes in employment

enabling them to use the knowledge and experience of other com-

law and books.

panies.

RANDLS employment law team is headed by Nata a Randlová, Part-

Every six weeks, we prepare RANDLS HR News, where we focus on

ner. Natasa cooperates with Attorneys Romana Náhlíková Kaletová

current issues in the field of employment law.

and Tereza Kadlecová and 5 Associates. This means that our employment law team comprises of 8 lawyers and 3 legal assistants,

We have published several important employment law publica-

all of them fully specialized in employment law.

tions. The latest publication is the Czech Labour Code Commentary
and the Labour Code Commentary in English. Further, RANDLS
employment law team has already released three parts of a suc-

260 I EPRAVO.CZ I www.epravo.cz

cessful book 50 Questions and Answers from the Employment Law

Handbook, Financial Law Review (IFLR 1000) and European Legal

Advice. We also publish our opinions in numerous magazines focus-

Experts.

ing on employment law (EELC) and provide employment law advice
weekly on the website novinky.cz.

PUBLICATIONS AND OTHER ACTIVITIES
– COMMERCIAL LAW

In 2012, with the contribution of RANDLS the CzELA association

Members of RANDLS Commercial Law Team participate in activi-

was founded to shield Czech attorneys specialized in employment

ties of law associations such as the IBA. Every three months, we

law. We also actively contribute to the work done by other employ-

prepare RANDLS Business Bulletin – an update of legal news re-

ment law associations, such as the AKV, EELA or IBA, as well as to

lated to doing business, business law and real estate law.

the drafting of new employment law regulations. Nataša Randlová

•

was appointed member the working party of the Legislative committee of the Government. As an external lecturer, Nata a Randlová
teaches employment law at the Faculty of Arts at the Charles University in Prague.

COMMERCIAL LAW
Commercial law with a focus on corporate law and contract law
is the other main specialisation of RANDLS. RANDLS commercial
law department also provides advice in other areas related to commercial law, such as real estate law, competition law, intellectual
property rights, administrative law, telecommunications law and
financial law. We also represent clients in commercial disputes.
Our aim is that business clients find reliable and balanced legal
advice of the highest professional standards in all aspects of (not
only) commercial law in our office. Our legal advice is based on experience gained during our many years of work for professionals in
this field, and we emphasise the practical needs and commercial
interests of our clients.
The commercial law team is headed by Pavel Randl, who is one of
the founding partners of RANDLS. Pavel cooperates closely with
Attorneys Tomáš Sum and Irena Lišková and 4 Associates. 2 legal
assistants complete the team. Our commercial law team comprises
of 7 lawyers and 2 legal assistants, all of them fully specialized in
commercial law.
RANKING – COMMERCIAL LAW
A number of significant international and Czech law publications
have recognised RANDLS commercial team members for their
expertise and performance. PLC Which Lawyer? recommends
RANDLS commercial law team in restructuring and insolvency and

Randl Partners

recognizes it in corporate/M&A.

ADDRESS:

PAVEL RANDL is recommended as a leading expert in the field of
general commercial and corporate law, mergers and acquisitions
and financial law by the following publications: The Legal 500, PLC
Which Lawyer?, PLC Cross-border Restructuring and Insolvency

URL:
E-MAIL:
PHONE:

Hvězdova 1716/2b
Praha 4
140 78
www.randls.com
office@randls.com
+420 222 755 311
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Rott, Růžička & Guttmann
The Rott, Růžička & Guttmann Patent, Trademark and Law Office

Across our offices, we have five attorneys at law and fifteen pat-

was founded in 1990. It is a leading intellectual property firm serv-

ent attorneys. A separate research team conducts trademark

ing domestic and foreign clients from offices in the Czech Republic

research for leading search providers such as Thomson Compu-

and Slovakia.

Mark, Novagraaf-Eurosearch and Knijff Multisearch. The office
provides services in English, German, French, Russian, Slovakian

We handle applications to protect inventions, utility and industrial

and Japanese.

designs, topographies for semi-conductor products, plant varieties,
trademarks and designations of the origin of products, as well as

Our partners and patent attorneys are members of the international

research regarding patents and trademarks. The firm also assists

associations AIPPI, INTA, AIPLA, FICPI, ECTA, MARQUES, and

clients with copyright and competition matters.

LES.

When a client’s intellectual property rights have been violated, we

PATENTS

provide solutions in private law (such as filing claims and applying
for preliminary injunctions) and in public law (such as working with

The office provides a comprehensive service for all our clients’

customs agencies). The firm counts leading global brand manufac-

needs relating to inventions, utility models and industrial designs,

turers as clients for anti-piracy work and has links with practitioners

both at home and worldwide.

in more than 120 countries.
We carry out domestic and foreign searches for novelty of technical
Members of staff are authorized to appear before the Offices of In-

solutions, for non-infringement of patents in force, for state of the art

dustrial Property as well as the regular courts in both the Czech Re-

and names, all including final evaluations. For foreign searches, we

public and Slovakia. One of the firm’s partners is also an arbitrator

work with our international partner offices.

for the Arbitration Courts of both the Czech Chamber of Commerce
and Chamber of Agriculture.

We complete and file applications related to inventions, utility models and industrial designs both at home and abroad. We like to work

Our senior partners, attorneys at law, patent attorneys, legal clerks

directly with clients when preparing an application, but are able

and additional collaborators have many years of practical experi-

to complete an application from technical documentation alone if

ence in industrial property work and in all relevant scientific and

necessary.

technical fields. The office has a separate branch in Bratislava –
Rott, Růžička & Guttmann Patent, Trademark and Law Office v.o.s.

Our office monitors for legal and official activity related to applica-

(general commercial partnership) – founded in 1993.

tions and titles of protection throughout their duration using our
bespoke monitoring software, with frequent direct attention from

Our Bratislava branch is staffed by attorneys at law, patent at-

the attorney handling the matter. Typically, a client receives one

torneys and office clerks. By providing representation in both the

month’s notice of maintenance fees falling due. Alternatively, we

Czech and Slovak Republics, we offer savings for clients.

may agree with a client that we will provide a list of all titles to be
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maintained in the next year at home and abroad, always towards

trademark portfolios. We submit national and international ap-

the end of November or early in December.

plications following the forms laid out in the Madrid Agreement
and Protocol, and file community trademark applications with the

The office drafts licence contracts for our clients and reviews

OHIM in Alicante (CTMs). We advise our clients on which form or

those drafts produced by the other contracting party, always

forms of protection will best suit a given case.

in close cooperation with our client. The office directly handles
the registration of licence contracts in the IPO of the Czech and

We manage the entire trademark protection process for our clients:

Slovak Republics. The office also manages the registration of li-

filing, registration, renewal and monitoring. Our bespoke computer

cence contracts in other countries via our international network

software alerts us to forthcoming renewal deadlines. We can then

of partner patent and legal offices.

present to our clients a list of those trademark renewals which are
due in the next calendar year.

The office provides representation in declaratory, revocation and
cancellation procedures both in defence of the client’s rights and

We monitor the market for potential trademark confusion and evalu-

in contestation of foreign titles of protection. All representation is

ate potential trademark collisions. We then advise the client on an

carried out by licensed patent attorneys, each with many years’

appropriate strategy, such as filing objections, observations and re-

experience appearing before the IPO first and second instance

quests for trademark cancellation.

commissions. All presentations are prepared by at least two of our
patent attorneys, with one performing the role of an opponent. We

Our success in this sphere stems from the experience of our indi-

suggest clients seek oral proceedings before the IPO commission

vidual patent attorneys. For foreign matters, we coordinate with

and will provide at least one patent attorney for the hearing. We

foreign attorneys. This is a high priority area for us and we pay it

may be able to conduct these matters in the absence of a client.

extraordinary attention. We always prepare a number of strategies

When necessary, however, we will recommend the client attends.

for the client and will recommend our preferred optimal solution.

Since 1991, the office has regularly handled all aspects of in-

PRODUCT PIRACY

ternational PCT applications. We instruct and manage any international attorneys, analyse international search results and

The Czech Republic has recently updated its product piracy laws to

suggest any consequent modifications to an application, file ap-

keep up with European Union law and wider international efforts

plications for international preliminary examination and suggest

to create a global intellectual property standard. The country’s leg-

any consequent modifications to an application. After filing, we

islation now meets all obligations that derive from its membership

work with clients on an ongoing basis to monitor a patent’s valid-

of (a) the World Trade Organization (namely, the TRIPS agreement),

ity and ensure maintenance fees are paid.

and (b) the Paris Convention (as amended by additional protocols).

Through our partner offices, we provide access to the patent filing

These robust product piracy laws protect manufacturers and con-

systems of Member States of the Patent Cooperation Treaty. We

sumers alike by helping consumers to distinguish identical or con-

draw up European patent applications and file them directly and to

fusingly similar products by their manufacturer and therefore per-

the European PCT through our partner foreign offices. When split-

mitting them to rely on the products’ quality.

ting a granted European patent into discrete national patents, we
verify the validity of the European patent in the individual Member

Violation typically involves the unauthorized use of incorporeal

States.

goods – such as trademark – which are so ubiquitous that their misuse becomes difficult to control. The counterfeit product bears an

TRADEMARKS

unauthorised mark and, in most cases, this involves illegal use of
a trademark, but can also involve a utility model or industrial de-

Our typical trademark activity involves lodging applications, carry-

sign.

ing on proceedings and monitoring validity of trademarks. We liaise
with attorneys all over the world and our offices alone provide ser-

Our office is a pioneer in this field, and has provided product piracy

vices in English, German, French, Russian, Japanese and Slovak.

services to reputable foreign manufacturers of branded goods for
over 20 years.

We are equipped to handle all of a client’s trademark matters at
home and abroad, and have extensive experience managing large

To assist our clients, we employ the means and instruments of Euwww.epravo.cz I EPRAVO.CZ I 263

ropean Union law as well as national penal, civil, commercial and
administrative laws. We handle issues related to clothing, footwear
and sport brands, pharmaceuticals, home appliances and electronics, food and drink, building materials and apartment accessories,
chemical-technological components and many other commodities
from all spheres of business, including services.

SEARCHES
Trademarks
Trademark searches are necessary to minimize potential conflicts
when selecting a product name. We have a department dedicated
to conducting these searches in the Czech and Slovak Republics,
and carry out some 200 searches per month. We accept instructions
to conduct these searches both in isolation and alongside the provision of other legal advice.
We have a long-standing and exclusive relationship with the largest
search companies in the world: Thomson Compu-Mark, Eurosearch
Novagraaf, Multisearch and Corsearch-Edital. We are therefore able
to offer preferential tariffs for international searches to discover,
look out for and monitor identical and confusingly similar trademarks in foreign countries. We can provide this service on a worldwide or territorial basis.
Once the search results have identified any potential infringements
of our clients’ rights, we then take prompt legal action.
Patents
We also carry out patent searches:
1. Worldwide state of the art searches;
2. Worldwide non-infringement searches against existing patents
via our associated offices (and directly in the Czech and Slovak
Republics); and
3. Searches of documents relied upon in litigious proceedings.

Rott, Růžička & Guttmann
ADDRESS:

URL:
E-MAIL:
PHONE:
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Vinohradská 37/938
Prague 2
120 00
www.rrg.cz
rrg@rrg.cz
+420 233 370 084

Schönherr
Schoenherr is a leading law firm in Central and Eastern Europe. Its

CORPORATE LAW AND M&A

basic philosophy is to provide high-level international legal services
while taking into account local conditions and standards. Thanks to

Corporate law and M&A advice has always been one of the pillars of

its network of 13 branches, Schoenherr has a broad range of know-

our service. Our team focuses on (i) complex corporate law services

how in all legal areas across multiple jurisdictions in the region. The

and (ii) mergers & acquisitions, from due diligence to transfer agree-

legal practice of Shoenherr covers all legal areas that relate to busi-

ments, corporate restructuring and mergers.

ness practice of its clients.
We provide complete ongoing legal services in all corporate law

THE PRAGUE OFFICE

matters to, among others, Daimler and Continental group, Hornbach, TRW Automotive, Assa Abloy group, Peek & Cloppenburg,

Established almost two decades ago by a prestigious German law

IVG Institutional Funds, FX Meiller, SWATCH, Truseal Technolo-

firm, the Prague office joined Schoenherr in 2009. Traditionally fo-

gies, Invensys Appliance Controls, Makhteshim-Agan Holding, Ber-

cussed on assisting foreign investors to set up their businesses in

telsmann, Gestin Holding and Metsäliito Cooperative.

the Czech Republic and Slovakia, the Prague team has grown into
a renowned legal advisor for international and domestic companies
in all areas of business law.
The Prague office specialises in particular in cross-border and domestic mergers & acquisitions, corporate law, competition law, EU
law, real estate law, financings, corporate transformations and restructurings, regulatory law, public procurement, energy, telecommunications, labour law and disputes.
The Prague office has won several prestigious awards, including
the 2007 IFLR “Czech law firm of the year”.

SPECIALISATION
With 20 lawyers, the office’s size allows our professionals to special-

IN ADDITION WE HAVE RECENTLY
ADVISED:
Corporation on sale of its scaffolding business in Czech
• Harsco
Republic and Slovakia and on restructuring of its Czech entities
the Belgian real estate group, on sale of its Czech opera• WDP,
tions WDP CZ to CTP Group
AG on the Czech aspects of the global purchase
• Continental
of the mobile climate systems business from Parker Hannifin

•
•

Corporation
Land Baden Württemberg on the Czech aspects of the purchase of a controlling stake in Energie Baden Württemberg
AG, which controls Pražská energetika a.s. in spring 2011;
ECE and Rockspring on the EUR 250,000,000 acquisition of
Olympia Brno, the biggest shopping mall in the Czech Republic

ise in two or three related legal areas. They concern usually on two

(one of the biggest transactions on the Czech market in 2011).

or at most on three related legal areas (e.g. competition law, regula-

ECE is mayor European developer and manager of shopping

tory and EU law). This means that we can offer our client a single

malls. With this third acquisition ECE strengthened its market

professional for several areas of law.

position in the Czech Republic;

•

Österreichische Volksbanken on the EUR 272,000,000 sale of
Europolis group. The Czech part of the transaction completed
www.epravo.cz I EPRAVO.CZ I 265

•

in spring 2011 included the sale of a portfolio including several

cess for real estate or SPV, from acquisition of zoning and construc-

prestigious office buildings and retail centres;

tion permits, to building contracts and related agreements, draft-

STRABAG on the acquisition of ECM Facility, a major provider

ing and management of lease agreements, up to the sale of the real

of property and facility services in the Czech Republic. The ac-

estate portfolio.

quisition made it possible for STRABAG (having already prop-

•
•

erty and facility services in the surrounding countries) to enter

Our biggest real estate clients include IVG Institutional Funds, Er-

the Czech market and become one of the major players;

ste Immorent, SEB institutional fonds, RREEF Institutional Funds

British engineering company GKN on the acquisition of shares

and Hornbach.

in Stromag group companies, a market-leading engineering
producer for mechanical transmission technology;
Monier Group on the acquisition of the remaining shares in
BRAMAC from joint-venture partner Wienerberger. Luxembourg-based Monier Group is the world’s leading provider of
building materials for pitched roofs as well as of innovative

•

roof, chimney and ventilation systems;
the insolvency administrator of Gimotive GmbH on the sale
of Vest Izol to International Automotive Components Groups.

We have recently advised:

•
•
•

Magna on built and extension of its production facilities in
Liberec
Continental Barum, a major European producer of tyres, on the
acquisition of all necessary permits for the extension of its tyre
production facility in Otrokovice;
IVG, a major provider of closed real estate funds, on its EUR
30,000,000 acquisition of an office building under construc-

Vest Izol is a manufacturer of various components for the au-

tion in the centre of Prague. With this third acquisition IVG

tomotive industry.

strengthened its market position in the Czech Republic;

COMPETITION LAW AND PUBLIC
PROCUREMENT
We are one of the few law firms in the Czech Republic with a team

•
•

IVG on asset management of an office building and a hotel in
the centre of Prague. Our work included administration of lease
agreements and management of claims towards lessees;
Hornbach on all legal aspects of the construction of “do-it-yourself” markets in Prague, Ostrava and Plzen. Our work included

of professionals specialising in competition law and public pro-

due diligence, negotiations and comments to the purchase

curement. Major international yearbooks such as Chambers Eu-

agreements regarding plots of land, zoning and construction

rope, PLC Which Lawyer? and Global Competition Review have

proceedings as well as building contracts and related agree-

consistently ranked our competition team as one of the best in the

ments;

country.

•

•
•
•
•
•
•

tel in the area of gas insulated switchgears (GIS) in the Czech
Republic and Slovakia;

on the construction of a logistics centre in Prague. Our work included zoning and construction proceedings and negotiations

Among others, we have recently advised:
four Siemens companies on the investigation of an alleged car-

Gondrand, a Swiss developer and manager of logistics centres,

•

and comments to the building contract;
IMMOFINANZ, an Austrian manager of retail centres, on the
purchase of two retail centre “Stop Shops” in Žatec and Ústí

Panasonic on the investigation of an alleged cartel in the area

nad Orlicí. Our work included due diligence, negotiations and

of cathode ray tubes (CRT);

comments to the asset purchase agreements;

Monier Group in merger control on the acquisition of sole control over BRAMAC;
Eurovia in merger control on the acquisition of the quarries
business of Tarmac;
Czech Funeral Association on an alleged cartel in the area of
funeral prices;
Erste Bank group in merger control on the acquisition of Weinviertel Sparkasse in the Czech Republic and Slovakia.

•
•
•
•

Continental Automotive on the extension of a production facility in Brandýs nad Labem;
SEB institutional funds, a major provider of real estate funds, on
asset management of various office buildings in Prague;
Erste Immorent on due diligence of several photovoltaic power
plants and conclusion of long-term leasing agreements;
Industrial Logistics Services CZ s.r.o. on its acquisition of an
extensive areal for the construction of a logistics terminal.

REAL ESTATE AND CONSTRUCTION

BANKING AND FINANCE

Real estate and construction is another pillar of our legal services.

Schoenherr’s Czech Banking & Finance practice focuses on trans-

We often advise our clients throughout the whole due diligence pro-

actional work, both on the lender and borrower sides, in particular

266 I EPRAVO.CZ I www.epravo.cz

debt restructurings, project and acquisition financing, and financial regulatory advice for the banking and insurance sectors.
Our clients include BRE/Hospitality Group, JP Morgan, Deutsche
Bank, Raiffeisen Bank International, TRW Automotive, Wittur and
Gamma Holding.
We have recently advised:

•

Erste Group Bank as agent, arranger and lender on the approx.
CZK 1,120,000,000 refinancing of a real estate developer owning commercial real estate in Prague and other locations in the
Czech Republic and related financing of the construction of

•

a new office building in Prague;

We have recently advised:

•
•
•
•
•

two Assa Abloy Czech companies on changes in management
and on the restructuring of its relationship to its managers from
an employment to a freelance basis;
Bloomberg on grievance procedures and review of its standard
employment agreement in light of employment law regulation;
TRW on dismissal of management personnel;
SC Johnson on the Czech employment aspects of a cross-border
transaction that included the transfer of Czech employees from
the transferring employer to SC Johnson;
STRABAG Property and Facility Services in connection with
the restructuring of labour relationships and employment documentation following the company’s acquisition by STRABAG

PHOENIX, a German pharmaceuticals whole-sale group,
on the group’s 2010 refinancing of a volume over EUR
3,000,000,000, guaranteed by a number of group companies
in Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Poland and

•
•

•
•

Slovakia;
Eurohypo, a German real estate financier, on the transfer of
a complex long-term EUR 130,000,000 financing of a Czech real
estate company to another bank;
Österreichische Volksbanken on the Czech law aspects of the
sale, transfer and assignment of a EUR 500,000,000 + loan portfolio (Czech loans amounted to approx. EUR 31,000,000) from

Martin Kubánek

Europolis to Investkredit. This portfolio transfer was a condi-

Partner

tion precedent to the EUR 272,000,000 sale of Europolis AG to

T: +420 225 996 500

CA Immo, also handled by Schoenherr;

E: m.kubanek@schoenherr.eu

joint venture of ECE and Rockspring on financing the acquisition of a shopping mall in Brno by a syndicate of Czech and
foreign banks;
Eberspaecher in connection with the Czech legal aspects of the
accession of the Czech subsidiary as an additional guarantor
to a syndicated financing.

LABOUR LAW
The Prague office’s employment practice focuses on day-to-day
employment advisory for employers, in particular extraordinary

Martin Nedelka

situations, such as updating employment documentation, dismiss-

Partner

al of managers, collective bargaining, secondment structuring,

T: +420 225 996 500

transfer of employees, implementation of or changes to wage and

E: m.nedelka@schoenherr.eu

benefit schemes or implementation of or changes to share option
schemes. Schoenherr’s Prague office is regularly ranked as one of
the best law offices in the area of labour law by PLC Which Lawyer?.
Our clients include Assa Abloy Czech & Slovakia, Bloomberg, Hornbach, Mercedes-Benz, Nortel Networks, Continental Teves, Orsay,
STRABAG Property and Facility Services, and TRW Automotive group.

Schönherr
ADDRESS:

URL:
E-MAIL:
PHONE:

nám. Republiky 1079/1a
Prague 1
110 00
www.schoenherr.eu
office.czechrepublic@schoenherr.eu
+420 225 996 500
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Squire Sanders
The Prague office of Squire Sanders law firm offers to its clients all

According to Chambers and Partners 2012, Rostislav Pekař – the

the advantages of symbiosis of the global know how of internation-

head of the Prague dispute resolution team- belongs to the top five

al firm with 38 offices around the world, expertise in Czech law and

legal advisors in the Czech Republic for arbitration.

knowledge of the local market.
According to the Legal 500, Vladimira Papirnik, Radek Janeček,
The office was established in 1991 and since then it has been repre-

Danica Šebestová and Karel Šturm are recommended lawyers for

senting Czech and international clients in significant and complex

the area of banking & finance.

regulatory, financial, real-estate and corporate transactions and legal matters in the Central and Eastern Europe.

Legal 500 names Radek Janeček and Jeff McGehee for the real estate practice and Chambers & Partners Global states Vladimira Pa-

The Squire Sanders Prague office maintains extensive and di-

pirnik for corporate, commercial and M&A area.

verse legal practice combining its complex international experience with the necessary knowledge of the local environment. In

In the recent years, the Prague office’s practice includes the follow-

matters involving EU law we closely cooperate with the Brussels

ing significant publicly publishable transactions:

office and other offices in the Western Europe. The Prague office
has also become a major center for international dispute resolution services, especially international investment and commercial

DISPUTE RESOLUTION AND
ARBITRATION:

arbitrations.
International investment disputes:
Wherever we provide our legal services, we respect the key values
of the one-firm philosophy, diverse practice, atmosphere of a real

Czech Republic – representing the state and legal advising in

partnership and a strong belief that the level of our legal services

connection with defense of the Czech Republic against investors’

must always be the best.

claims under bilateral investment treaties:

In addition to practicing law in the Czech Republic, we actively par-

the state in the investment arbitration against
• Representing
ECE Projektmanagement International conducted in London

ticipate in activities of commerce organizations, namely the Ameri-

under the UNCITRAL rules; the dispute concerns development

can Chamber of Commerce in Czech Republic, British Chamber of

of a shopping center and conduct of administrative proceed-

Commerce in Czech Republic, French-Czech Chamber of Commerce
and the International Chamber of Commerce.

ings; the dispute has not been closed yet;
Other clients – representing investors and states in disputes arising under BITs and pre-arbitration assessment of investors’ claims:

In the last issues of prestigious publications European Legal 500,
Global Guide: World’s Leading Lawyers by Chambers and Partners
a European Legal Experts by Legalese, Squire Sanders was ranked
among the preferred advisors.

a group of foreign investors in an investment dis• Representing
pute against Serbia;
a group of Russian investors in an investment
• Representing
dispute for damages exceeding USD 3 billion against a state in
Central Asia;
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a Cyprus-based investor in an investment dispute
a developer in a dispute against its customers and
• Advising
• Representing
against a Central European state regarding its investment in
business partners
a gas supplier;

a Dutch investor in an investment dispute against
• aAdvising
state in Central Europe regarding its investment in transportation infrastructure
International commercial disputes:

• tional arbitration against AIG – a US-based insurance company
Representing the Czech Export Bank in a US$24 million internaconducted in Vienna under English law and procedural rules of
the Vienna International Arbitral Centre. All claims were dismissed and the client was subsequently awarded the totality of
its legal fees and costs;

PUBLIC PROCUREMENT:
American company Westinghouse, one of three bid• Advising
ders in the biggest public tender in the Czech Republic, in the
total value ranging from CZK 160 to 200 billion, regarding construction of two blocks of the nuclear power plant and supply of
the nuclear fuel;

• advisor in privatization of a significant national airport;
Preparing of model tender documentation for a significant finan• cial
institution in connection to public procurement projects of

Advising international investment banks in the public tender for

municipal governments;

Preparing the method of announcing and assessing the public
• sian debtors in arbitration and court proceedings in Russia and • procurement
projects for the City of Prague (Department of InAdvising a Czech bank on enforcement of receivables from RusCzech Republic under Czech and Russian law, including impact

vestments) under Act No. 40/2004 Coll., on Public Procurement,

of insolvency on judicial enforcement in Russia and Czech Re-

as amended;

public; assessment of impacts of possible insolvency proceeding in Russia on enforcement of claims;

Representing a Finnish company in an arbitration against Is• raeli
supplier under Slovenian law and procedural rules of the
Stockholm Chamber of Commerce; the dispute was resolved by

Representing a significant water company in all aspects of the
• public
tender for advisors in connection to the planned reconstruction of a water purification plant.

BANKING AND FINANCE:

amicable settlement;

an Italian energy company in an arbitration
the Czech Export Bank in the following financial
• Representing
• Representing
against a natural gas supplier under Algerian law and procedurtransactions:
al rules of the International Chamber of Commerce; the dispute
Financing construction of a manufacturing facility in Russia in
• the
concerns reduction of price of natural gas in a long-term supply
amount of EUR 140 million;
agreement and has not been resolved so far.
Financing construction of agro-biomass power pellets produc• tion plant in Serbia, purchase and installation of the manufac-

DOMESTIC DISPUTES:

• putes and two arbitration proceedings with respect to invalid-

Representing a global international company in five court dis-

ity of a lease agreement and non-payment of rent in a shopping
center; disputes have not been resolved so far;

• Slavia Praha fotbal a.s., regarding unpaid shareholder loans, is-

Representing a British client in seven court disputes against SK
suance of new shares and validity of resolutions of the general
meeting; the disputes were terminated under conditions favorable to the client.

turing technology and its operation;

construction and operation of a shopping center in
• Financing
the Moscow vicinity in the amount of EUR 110 million;
reconstruction of 317km section of the railway from
• Financing
Baku to Beyuk-Kyasi;
Representing the City of Prague in issuance of bonds in the vol• ume
of CZK 5 billion subscribed by Česká spořitelna, Komerční
banka and UniCredit Czech Republic;

• the construction of a shopping center exceeding CZK 2 billion
a Czech developer in securing a mezzanine loan ;
• Representing
Representing Československá obchodní banka in preparation
• of a model hedging documentation for various types of clients;
Representing Galerie Šantovka in securing project finance for

Representing a Czech bank in a court dispute for damages
• amounting
to hundreds of millions of CZK
preparing a model financial collateral pledge;
Representing the City of Prague in a court dispute with a former
• sub-lessee regarding technical improvement of premises
Preparing a model loan and securing documentation for ING
• Bank;
Representing an American investor in court disputes with
• its local business partner regarding several real estate pro- Representing KBC Bank N.V. in additional financing for acqui• sitions of shopping centers in the Czech Republic and Poland
jects
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(where we had represented the bank in the original financing)
and in financing new acquisitions;

• struction of the new headquarters of the Radio Free Europe in

Representing Československá obchodní banka in financing con-

Prague;

Representing HSBC Bank (its branch in Czech Republic) in ex• port
financing in Turkey.

DEVELOPMENT AND REAL ESTATE
PROJECTS:

tion of major manufacturing bases in Italy, Slovakia and the US.

Representing a Russian investment bank in an acquisition in
• the
Czech Republic
Representing a Czech investor in its investment in Mongolia
•

RESTRUCTURING & INSOLVENCY:
Raiffeisenbank a.s. in connection with insolvency
• ofRepresenting
OP Prostejov, cloth manufacturer in the Czech Republic. This
is one of the most publicly known and followed insolvency cases
in the country;

an international investment bank, as a sharehold• a project in Olomouc known as “Galerie Šantovka” with overall • erRepresenting
and creditor, in connection with a threatened insolvency of
Legal counsel to the developer in development and financing of

costs exceeding CZK 3 billion;

one of its investment portfolio companies and possible methods

of restructuring;
• IGY Center in České Budějovice;
Representing Raiffeisenbank a.s. in connection with restructur• ing
of Spolchemie;
Representing Sekyra Group Real Estate in acquisition of the
• remaining share of its JV partner in a development project in Representing
group of creditors in a reorganization of Henniges
• Automotive s.r.o.
Slovakia;
approved by court;
Representing ING Real Estate Development in more than 10
Representation of Československá obchodní banka, a.s. in con• acquisition and exit transactions(Galerie Butovice /acquisition • nection with the restructuring of the loan and security docuRepresenting GE Capital Real Estate in the investment sale of

and exit/, IGY Shopping Center, Arena office center, an office

mentation reflecting the safeguard procedure opened in France

building at Prague 4, NISA Liberec /acquisition and exit/, resi-

with the parent company of the borrower;

dential projects);

Representing a Toyota Lexus franchisee in acquisitions of sevLABOR LAW:
• eral
car showrooms;
the joint venture of Toyota/Peugeot in construcnumerous foreign investors with respect to reorganiza• Representing
• Advising
tion of a “greenfield” car manufacturing plant in Kolín (investtion and related termination of employments of some employment incentives, acquisitions of land plots, construction).

ees;

• regarding termination of employment of the director being at
• the same time the executive;
representing the company in lawsuits commenced by the com• pany’s
former manager with respect to payments under the emAdvising a Czech company

MERGERS & ACQUISITIONS:
Representing Visteon Corp., US manufacturer of automotive
• parts,
in the global sale of its automotive lighting business in the
value of USD 92 million to an Indian investor;

ployment contract an in the final settlement agreements

Advising a foreign investor in labor law and social security law
• sidiary
• issues.
US investor in connection with its divestment of
• anRepresenting
equity interest in a leading Czech supplier of plastic compoRepresenting GE Capital in the sale of shares of its Czech sub-

nents for car interiors, exteriors and automotive systems;

• nection with its divestment of an equity interest in a premier

Representing an international sport venture company, in conCzech soccer club;

Milos s.r.o., one of Europe's largest trussing manufac• Advising
turers, in connection with the due diligence and acquisition of

Squire Sanders
ADDRESS:

TOMCAT, a company in Texas, with a manufacturing facility in
Mexico, and LITEC, a company in Italy, with a manufacturing facility in the Slovak Republic. The new deal makes Milos the largest global aluminum trussing and staging group with the addi270 I EPRAVO.CZ I www.epravo.cz

URL:
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Václavské nám. 57/813
Prague 1
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Vejmelka & Wünsch
The law office was founded in 1990 as a branch office of the

called “green-field projects”) of foreign as well as domestic investors

Austrian law firm Heller, Löber, Bahn & Partner. Our law firm thus

in the Czech Republic in various industrial and commercial sectors.

became one of the first foreign law firms established in the former Czechoslovakia. After the merger with the second largest

Among the lawyers active in our law office are also experts pos-

German law firm Bruckhaus Westrick Stegemann it was renamed

sessing special qualifications in the area of IT law and pharmaceuti-

to Bruckhaus Westrick Heller Löber, which was in 2000, in connec-

cal law, consumer protection law and a number of other areas of pri-

tion with the merger with the English law firm Freshfields Deringer,

vate as well as public law. Broad know-how and experience gained

changed to Freshfields Bruckhaus Deringer. In 2002 the Prague of-

during a long-standing practice have made Vejmelka & Wünsch one

fice of Freshfields Bruckhaus Deringer was taken over by the current

of the leading law firms in the Czech Republic.

partners of Vejmelka & Wünsch, Josef Vejmelka and Petr Wünsch,
who had been partners in the above-mentioned foreign law firms.

Corporate Law

The law office Freshfields Bruckhaus Deringer belongs among the
foreign law firms with which Vejmelka & Wünsch closely co-operates.

The team of lawyers of the law office Vejmelka & Wünsch has
proved in a number of important projects in the area of corporate

The law office Vejmelka & Wünsch provides comprehensive legal ser-

law the ability to render legal services to foreign as well as domes-

vices in all areas of law, relating particularly to business activity, but

tic clients at the highest quality. Advisory services of the law office

also to the activities of public institutions and authorities of local ad-

encompass all areas of corporate law, in particular:

ministration. Advisory services of the law office Vejmelka & Wünsch
comprise corporate law, including corporate acquisitions and joint
ventures, media and telecommunications law, competition law, bank
and insurance law, legal issues pertaining to real estate transactions
and construction law, labour law, intellectual property law, but also
legal issues pertaining to energy law and protection of the environment, tax law, commercial and civil law obligations as well as private
international law. The wide range of provided services encompasses
also out-of-court settlements, representation of clients before courts
and arbitration tribunals and defending their interests in insolvency
proceedings and in proceedings before the Competition Office, financial, labour, building, customs and other administrative authorities.
The activities of the law office include also establishing of foreign
corporations’ subsidiaries and branch offices in the Czech Republic

acquisitions, divisions and other transformations of
• mergers,
business companies
of complex legal services to foreign investors in con• provision
nection with the commencement of their business activities in
the Czech Republic

with enterprises
• dispositions
transfers of business shares, shares and other assets
• ordinary corporate agenda and corporate governance
• relations within holdings
• protection of shareholders’ rights
• settlement with minority shareholders during transformation
• assertion of claims arising from commercial contracts
• conducting of commercial law audits (due diligence) and prepa• ration of legal reviews and opinions

and their representation before registry courts.

Banking and Financial Law
A regular part of the activities of the law office Vejmelka & Wünsch
consists of the realization of comprehensive due diligence analy-

Legal advisory in the area of banking and financial law forms an

ses and preparation of contractual documents in connection with

important part of the legal services of the law office Vejmelka &

the implementation of strategic business projects (including the so-

Wünsch. It includes, in particular:
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legal advice relating to securities trading and preparation of seassessment of transactions (mergers and acquisi• curities
• preliminary
prospectuses
tions) in terms of necessity to obtain a clearance decision from
the Competition Office and European Commission, including
legal advice in the area of capital market
• preparation
of proposals for approval of the concentration
and review of credit agreements and representation
• of clients in connection with the negotiation over, and conclu- preparation
conducting of complex competition law audits, i.e. assessment
• of contractual arrangements and commercial practices in light
sion of, such agreements both on the side of crediting banks and
credited subjects

of their compliance with the applicable legal regulations in the

financial and operative leasing of movable assets (in particular

area of competition law, case law of the Competition Office,

• transport vehicles, including aircrafts, utility cars, building ma-

European Commission and relevant judicial authorities, sugges-

chines and engineering facilities) as well as real estates, includ-

tions to remedy ascertained problematic aspects and prepara-

ing preparation and review of general leasing terms and condi-

tion of practical manuals with a view to minimizing potential

tions and related contractual documentation

risk of non-compliance with competition law rules

of internal rules of conduct for responsible officials
• legal advice in connection with preparation of bids for purchase • inpreparation
cases of investigations carried out by competition authorities
• and takeover of securities
in business premises (the so-called dawn raid manuals)
preparation and review of all types of security agreements,
analysis of compliance of the intended or actually provided
• bank guarantees and surety declarations
• state aid with the relevant EU regulations
legal advice in connection with refinancing
legal support to contracting authorities as well as tenderers in
• conducting
• award
procedures, including preparation of tender and contracof financial law audits (due diligence) and prepara• tion of legal reviews and opinions
tual documentation and support relating to preparation of offers
legal advice to investment funds

Real Estate, Construction and
Development

Dispute Settlement, Litigation
and Arbitration

The lawyers of the law office Vejmelka & Wünsch have extensive

The law office Vejmelka & Wünsch provides effective support to its

experience in satisfying various needs of business and non-busi-

clients conducting commercial law, civil law, labour law and other

ness entities falling into these areas. The practice of the law office

disputes. Legal services provided by experienced lawyers encom-

includes, in particular:

pass, in particular:

legal analysis of the matter, including assessment of the ex• tions with real estates of all kinds, including industrial areas, • pected
success rate of the client in the prospective judicial or
legal advice in connection with the sale, lease and other disposiblocks of flats and other buildings, residential and non-residential premises and plots of land

arbitration proceedings

representation of clients in pre-trial negotiations and prepara• tion
of settlement agreements
preparation of agreements on prorogation/derogation of court
• competence, arrangements regarding local court jurisdiction

• ments
and advancing of restitution claims as well as de• reviewing
and arbitration clauses
fence of clients against restitution claims
representation in building and other administrative proceedings
preparation of legal actions, remedies and other submissions ad• complex legal services related to realization of development and • dressed to general as well as arbitration courts and administra• other investment projects in the area of real estates
tive authorities
legal audits (due diligence) of real estate assets and preparation
preparation of complaints to the Constitutional Court and
• of legal reviews and opinions
• European
Court of Human Rights
representation of clients before general courts of all instances,
• including the Supreme Court, Supreme Administrative Court
Competition and Procurement Law
contractual encumbrance of real estates with liens and ease-

and Constitutional Court of the Czech Republic

The law office Vejmelka & Wünsch provides complex legal services
in the area of competition law, including state aid and procurement,
both under Czech law and under EU law, in particular:

in proceedings before the Competition Office,
• representation
European Commission and general courts
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representation of clients in arbitration proceedings
• representation
in proceedings concerning recognition
• and enforcementof ofclients
foreign judicial and arbitration awards
of clients in administrative proceedings of all
• representation
kinds

Intellectual Property Law

Labour Law

Among the legal services provided by the law office Vejmelka

Owing to the frequency of demands from, in particular, business

& Wünsch are also advisory services in the area of intellectual

entities, the provision of labour law services belongs to the core ac-

property law, including the problematic of information technolo-

tivities of the law office Vejmelka & Wünsch and encompasses, in

gies and unfair competition law. These services include, in par-

particular:

ticular:

• mark rights, industrial designs, patents and other industrial
legal analyses of cases involving violations of copyrights, trade-

rights as well as violations of rights pertaining to Internet domains and legal analyses of cases entailing unfair competition

of employment, management and other labour law
• preparation
agreements and their amendments
of financial and other labour law claims
• assessment
assessment of grounds for termination of employment relations,
• preparation of notices of termination, immediate termination of

conduct

employment relations, agreements on termination of employ-

preparation of license agreements and other contractual docu-

ment relations as well as agreements on ban of competitive

• ments the subject-matter of which are copyrights, industrial
rights and other intellectual property rights

conduct after termination of employment relations and other
services relating to the termination of employment relations

legal services in connection with collective redundancies
• tional trademarks
• preparation
and organizational orders and other in• ternal labouroflawworking
regulations and organizational measures
representation of clients in judicial and arbitration proceedings
• concerning copyrights, industrial rights and other intellectual preparation of benefit and other incentive programmes for both
• managers and ordinary employees
property rights, including rights to information technologies
and rights pertaining to Internet domains
of employers as well as employees in labour law
• representation
disputes
representation of clients before the Industrial Property Office in
• proceedings concerning, in particular, registration/deregistra- legal advice in connection with collective bargaining
• conducting of labour law audits (due diligence)
tion of trademarks and other industrial rights and in other pro•
ceedings
conducting of legal audits (due diligence) concerning industrial
Commercial and Civil Law, Private
• rights
and other intellectual property rights
International Law
legal advice to providers of information society services
•
These areas of law which, owing to their nature, logically intersect
submission of applications for national, European and interna-

Insolvency and Restructuralization

with other areas of law in which the law office Vejmelka & Wünsch
provides its services, form a standard and significant part of its spe-

The law office Vejmelka & Wünsch provides complex legal advice

cialization which is realized not only in its project advisory, but also

to creditors, debtors and other subjects in insolvency proceedings

in satisfying the daily needs of clients. Legal services of the office

and during restructuralization of enterprises and groups outside in-

encompass, in particular:

solvency proceedings, which include, in particular:

• ceedings
of companies threatened by insolvency during
• representation
negotiations with creditors
preparation of insolvency motions and notifications of receiva• bles
at creditors’ meetings and in creditors’ commit• representation
tees
representation in incidental disputes
• preparation
of proposals for reorganization and reorganization
• plans, advisory
services in connection with their implementa-

review of the suitability or necessity to initiate insolvency pro-

tion

• solvency proceedings

analyses of draft contracts from the viewpoint of the risk of in-

preparation of all types of commercial law and civil law con• tracts,
including general terms and conditions, representation of
clients during negotiations over, and conclusion of, these documents and in assertion of claims arising from these documents

• sumers
and assertion of claims for compensation of damage
• reviewing
on property and health
and assertion of claims pursuant to regulations for
• reviewing
the protection of personality
of claims
• recovery
reviewing of insurance claims and preparation of insurance con• tracts, including preparation of general terms and conditions
advice and representation of clients in inheritance pro• legal
ceedings
legal advice pursuant to regulations for the protection of con-
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of environmental law. Legal services of the law office involve, in
advice pursuant to regulations in the area of family law
• legal
reviewing and assertion of restitution claims
• preparation of agreements on choice of law and reviewing the particular:
legal advice relating to the environmental impact assessment,
• application of conflict of law norms
• integrated
prevention and reduction of pollution (EIA / integrated permission – IPPC)
legal advice in connection with the interpretation and applica• tion of international agreements
legal audits (due diligence) and preparation of
• environmental
environmental legal reviews and opinions
Pharmaceutical Law
of clients before administrative authorities and
• representation
courts in matters concerning protection of the environment
The law office Vejmelka & Wünsch possesses extensive knowledge
legal advice in the area of waste disposal, including dangerous
• waste,
and experience also in the area of pharmaceutical law, including
packings, chemical substances and chemical preparathe regulation of advertisement for human and veterinary medical
preparations. Its legal services encompass, in particular:

• the realization of clinical trials and non-interventional pharmapreparation of contractual documentation in connection with

ceutical studies, including negotiations with health institutions
and investigators over the content of contractual terms

of advertisements for medical preparations in terms
• assessment
of compliance with the statutory requirements, including repre-

tions

legal advice pursuant to legal regulations concerning the maxi• mum
admissibility of toxic and noxious substances, in particular in the area of textile and food industry

legal advice in the area of water protection and prevention of
• serious
accidents
cooperation with competent experts at the individual stages of
• environmental protection

sentation before the competent administrative authorities

• preparations and in connection with the price regulation of, and
provision of legal advice relating to registration of medical

EU Law

trading in, medical preparations, including representation be-

The law office Vejmelka & Wünsch provides complex advisory ser-

fore the relevant administrative authorities

vices in the area of European Union law which, upon the accession

legal advice concerning the protection of personal data of pa-

of the Czech Republic to the European Union, became an integral

• tients and physicians

part of the Czech legal system. Apart from standard advisory services concerning EU law, including legal assistance relating to con-

Personal Data Protection

sumer protection in the EU, the practice of our legal experts encompasses, in particular:

Thanks to the experienced team of lawyers, the law office Vejmelka
& Wünsch is also able to provide expert legal advice in the area of
personal data protection. These legal services include, in particular:

assistance in the area of competition law and contractual
• legal
relations within the European Union
unfair competition law and public procurement law
• advisory
relating to the establishment of a European
• Companyservices
(Societas Europaea), mergers of European Companies

of the administrators of personal data with the
• registration
Office for Personal Data Protection
and changes of their registered seats
preparation of contractual documentation for the processing of
• personal
data
of legal reviews and opinions
• preparation
legal advice in connection with the transfer of personal data
advisory services relating to the area of EU funds
• abroad
• advisory services in connection with proceedings before EU
• authorities
representation in proceedings before the Office for Personal
• Data
Protection
assessment of measures relating to the monitoring of electronic
• mail and use of electronic communication means from the view- Pro Bono
point of privacy protection

As a renowned provider of legal services, Vejmelka & Wünsch is
fully aware of its share of responsibility for the functioning of so-

Environmental Law

ciety based on the rule of law. For this reason, the office actively
participates in providing pro bono legal services to individuals with

The experienced team of lawyers of the law office Vejmelka &

limited financial resources and to non-profit organizations. The of-

Wünsch effectively helps its clients to orient themselves in frequent

fice has expressed its support to the continuous development of pro

changes of legal regulations which take place especially in the area

bono services in 2008 by signing a Pro Bono Declaration and, in par-
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ticular, by the willingness to provide to the above mentioned subjects pro bono services within the framework of a project of the Pro
Bono Centre. In this connection, the law office Vejmelka & Wünsch
has rendered legal assistance to the non-governmental organization Iuridicum Remedium, o.s. in connection with the evaluation of
discriminatory conditions related to the sale of the anonymous chip
card “Opencard” and to the entity INEX – Sdružení dobrovolnických
aktivit (INEX – Association of Volunteer Activities), pertaining to
the development of a legal framework for foreign volunteer projects.
International legal organizations

IBA
The partners of the law office Vejmelka & Wünsch are members of
IBA – the biggest and most prestigious worldwide organization of
lawyers and participate at its actions.
THE LEGAL 500
The Legal 500 – a renowned independent association providing law firm rankings – recommends the law office Vejmelka &
Wünsch above all as a specialist for the area of Commercial and
Corporate Law (including M&A) and for the area of Real Estate Law.
Appreciated is also the experience of the law office Vejmelka &
Wünsch in the area of TMT.
PRACTICAL LAW COMPANY
British rating agency Practical Law Company (PLC) has been recommending for years the law office Vejmelka & Wünsch particularly in
the following areas: Competition Law, Commercial and Corporate
Law (including M&A), Restructuralization and Insolvency.
EUROPEAN LEGAL EXPERTS
European Legal Experts – since 2001 the company Legal Business
has published a list of legal experts in the whole Europe. The
partners of the law office Vejmelka & Wünsch appear regularly
in its annual editions, listed as European experts for the Czech
Republic particularly in the areas of Commercial and Corporate
Law (including M&A) and, furthermore, in the area of IP, IT and
Telecommunications Law.
CHAMBERS EUROPE
Chambers Guide is regarded as the most prestigious independent
guide in the area of law firms ranking. The guide is published annually as a reference tool for clients of law offices and its publishers
diligently strive to ensure the objectivity of their research. The rat-

Vejmelka & Wünsch
ADDRESS:

ing publication Chambers Europe for the year 2009 characterizes
the law office Vejmelka & Wünsch as a leading law firm in the Czech
Republic in the area of Commercial and Corporate Law (including
M&A) and Competition Law.

•

URL:
E-MAIL:
PHONE:

Italská 27
Prague 2
120 00
www.vejwun.cz
prague@vejwun.cz
+420 222 253 050
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Velíšek & Podpěra
Velíšek & Podpěra, structurally evolving over time, has been provid-

Our firm places great emphasis on ensuring that each transaction it

ing legal services to clients since 1 January 2006. Since the start

participates in involves a team of attorneys or individual attorneys

the quality of our service has earned us an enviable reputation,

with relevant knowledge and qualifications, depending on the ex-

winning us membership of the international network of law firms,

tent and demands of the required legal services. A total of 12 attor-

CICERO.

neys and 7 articled clerks currently participate in these activities.
These lawyers have at their disposal an experienced 15-member ad-

We are a renowned law firm providing legal services of the high-

ministrative team, which reliably contributes to proper and timely

est quality, particularly in the following areas: civil and commer-

fulfilment of clients‘ requirements. All of these aspects help enable

cial law, law regarding companies, mergers and acquisitions, legal

our firm to provide services of the highest quality to our clients.

relationships to real estate, banking and finance, competition law,
intellectual property law, labour law, bankruptcy law, restructuring, tax law, European law, construction law, administrative law,

Lawyers currently working at Velíšek
& Podpěra:

capital markets and banking law, exchange law, environmental law
and more.

Jiří Podpěra (partner), attorney since 2004. Languages: Czech,
English, Russian. Education: Charles University, Faculty of Law

In all of these areas, our law firm represents its clients before all

(Mgr. 1999), University of Economics, Prague, Faculty of Finance

courts and before arbitration courts and bodies.

and Accounting (Bc. 1996). Membership: Czech Bar Association.
Specializations: corporate law, real estate law, mergers and acquisi-

When carrying out its activities, our law firm prefers to take a per-

tions, project finance, labour law, administrative law, tax law, capi-

sonal approach towards each client, which is essential for success-

tal markets, banking and finance, competition law, EU structural

ful cooperation. Therefore, our law firm is constantly developing

funds, litigation, arbitration. Recommended as a leading lawyer in

quickly, and its numerous clients include major companies (devel-

corporate/M&A by Chambers Europe 2011,2012 and by the publi-

opers, leasing companies, construction companies, IT companies,

cation “The Legal500” in the areas of corporate law, mergers and

publishers, energy companies, industrial chemical companies,

acquisitions in the Czech Republic for the year 2012.

arms companies and engineering companies) and financial groups
active in the Czech Republic as well as abroad (particularly in Ger-

Jiří Velíšek (partner), attorney since 1999. Languages: Czech,

many and Austria) along with several banks. Our firm also has ex-

German, English. Education: Charles University, Faculty of Law

perience with legal representation during realisation of the invest-

(Mgr. 1996, JUDr. 2006).Membership: Czech Bar Association. Spe-

ment aims of important Czech companies abroad.

cializations: real estate law, construction law, corporate law, bills of
exchange, promissory notes, administrative law, white collar crime,

Due to the amount of experience and professional expertise of our

bankruptcy law, environmental law, litigation, arbitration, due dili-

attorneys, our firm is able to provide comprehensive legal services

gence.

at a high level. All of our services can also be provided in Czech,
English, German or Russian based on agreed hourly rates or a flat

Rainer Frank, attorney since 1991. Languages: German, English,

fee.

Czech. Education: Universities of Regensburg and Tübingen (gradu-
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ated 1987). Membership: Bar Association in Karlsruhe (Germany),

Jan Mráz, attorney since 2012. Languages: Czech, English. Edu-

Czech Bar Association, International Bar Association, Czech Asso-

cation: Faculty of Law, West-Bohemia University in Plzeň / Pilsen

ciation for Real Estate Market Development. Specializations: real es-

(graduated in 2006, degree: Mgr.). Membership: Czech Advocate

tate law, mergers and acquisitions, energy law including renewable

Chamber

energy, banking law, bankruptcy law.
Specialization: commercial, civil and administration laws, corpoRecommended by the publication “The Legal500” in the areas of

rate law, public procurement.

realty law and construction law in the Czech Republic for the year
2012.

Helena Ouředníková, attorney since 2011. Languages: Czech,
English, German. Education: Charles University, Faculty of Law

Ondřej Šolc, attorney since 1999. Languages: Czech, German,

(Mgr. 2007), University of Regensburg, Germany, Faculty of Law

English, Russian. Education: Charles University, Faculty of Law

(2004-2005). Membership: Czech Bar Association. Specializations:

(Mgr. 1995), Czech University of Life Sciences, Prague (Ing. 1988).

civil and business law, corporate law, labour law, intellectual property.

Membership: Czech Bar Association Specializations: corporate law,
mergers and acquisitions, real estate law, bankruptcy law, bills of

Kateřina Velíšková, attorney since 2012. Languages: Czech,

exchange, promissory notes, banking and finance, labour law, liti-

English. Education: Charles University, Faculty of Law (Mgr. 2008),

gation, arbitration.

Faculty of Law, University of Antwerp, Belgium (2006-2007). Membership: Czech Bar Association. Specializations: civil and business

Jan Hrubec, attorney since 2009. Languages: Czech, English. Ed-

law, trademarks and patents.

ucation: Law Faculty, Masaryk University, Brno (Mgr. 2003), Course
in commercial law, London (2004). Membership: Czech Bar Associa-

Eva Benešová, attorney since 2012. Languages: Czech, English.

tion. Specializations: Commercial law, corporate law, construction

Education: Charles University, Faculty of Law (Mgr. 2008). Member-

law, labour law, immigration law.

ship: Czech Bar Association. Specializations: civil and business law,
real estate law, bankruptcy law, litigation, mergers and acquisi-

Kamila Beránková, attorney since 2007. Languages: Czech, Ger-

tions.

man, English. Education: Charles University, Faculty of Law (graduated 2003). Membership: Czech Bar Association. Specializations:

Jana Fajstlová, junior lawyer since 2009. Languages: Czech,

civil and business law, corporate law, real estate law, unfair com-

English. Education: Law Faculty, Masaryk University (Mgr., 2009).

petition law, labour law, copyright law and industrial property law.

Membership: Czech Bar Association. Specializations: civil and commercial law, industrial property law, common plea.

Jiří Chlaň, attorney since 2011. Languages: Czech, English. Education: Palackého University, Faculty of Law (Mgr. 2007). Member-

Jan Mrózek, junior lawyer since 2009. Languages: Czech, Eng-

ship: Czech Bar Association. Specializations: civil and business law,

lish. Education: Palackého University, Faculty of Law (Mgr. 2009).

corporate law, administrative law.

Membership: Czech Bar Association. Specializations: civil and business law, corporate law.

Pavlína Hartmann, attorney since 2012. Languages: Czech,
English. Education: Masaryk University, Brno, Faculty of Law

Miroslava Petrušová, junior lawyer since 2010. Languages:

(Mgr. 2003), Erasmus University, Rotterdam, Faculty of Law (2002),

Czech, German, English, Italian. Education: Law Faculty, West Bo-

Keio University, Tokyo, Faculty of Law (2002). In-house lawyer for

hemia University, Pilsen (Mgr., 2007), Universität Passau, Germany

a major investment company, 2003 – 2009. Membership: Czech Bar

(2006/2007), Humboldt Universität Berlin, Germany (2008), Univer-

Association. Specializations: civil and business law, corporate law,

sität Passau, Germany (2008/2010), Kaplan Aspect International

real estate law, bills of exchange, promissory notes, mergers and

College, Bournemouth, UK (2009/2010). Membership: Czech Bar As-

acquisitions.

sociation. Specializations: civil and commercial law, litigation, real
estate.

Recommended by the publication “The Legal500” in the areas of
corporate law, mergers and acquisitions in the Czech Republic for

Pavla Veselková, junior lawyer since 2010. Languages: Czech,

the year 2012.

English. Education: Law Faculty, West Bohemia University, Pilsen,
Public Administration Dept. (Bc., 2007), Law Dept. (Mgr., 2010).
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Membership: Czech Bar Association. Specializations: civil and commercial law, corporate law, bankruptcy law, mergers and acquisitions.
Štěpán Jahoda, junior lawyer since 2011. Languages: Czech,
English. Education: Law Faculty, Charles University, Prague (Mgr.,
2011). Membership: Czech bar Association. Specializations: Civil
and commercial law, administrative law, real estate, law, debt collection.
Dan Podpěra, junior lawyer since 2011. Languages: Czech, English, German. Education: Law Faculty, Charles University, Prague
(Mgr., 2011). Membership: Czech Bar Association. Specializations:
civil, commercial law and administration law, real estate law, company law, securities law, water law, debt collection.
Michal Komenda, junior lawyer since 2012. Languages: Czech,
English. Education: Law Faculty, West Bohemia University, Pilsen
(Mgr., 2010). Membership: Czech bar Association. Specializations:
Civil and commercial law, corporate law.

•

Velíšek & Podpěra
ADDRESS:

URL:
E-MAIL:
PHONE:
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Holečkova 105/6
Prague 5
150 00
www.akpv.cz
akpv@akpv.cz
+420 273 131 311

vcv

VEPEK
CASKA
VLACHOVÁ

VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ
law firm focused on provision of legal services in the area of corpo-

Employment Law
•
Legal advisory in the area of employment law including drafting

rate law, corporate governance, employment law, M&A, real estate

labor law documents in connection with restructuring process,

law, dispute resolution and administrative proceedings..

preparation and negotiation of managerial contracts, determina-

VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ advokátní kancelář s.r.o. is the Czech

tion of principles of remuneration (including remuneration of top
We provide our legal services on the Czech market from 2008.

management), organization of working hours, provision of complex
legal services during collective bargaining, resolution of disputes

All partners of our law firm acquired their expertise during their
long-term participation in the Prague office of the reputable inter-

concerning discrimination and invalid termination of employment

national law firm.

Real Estate
•
Complex legal assistance in the area of law of real estate includ-

All lawyers of our law firm provide legal services in the same qual-

ing structuring and realization of developers projects (both brown

ity in Czech and English language.

fields and green fields) and assistance in connection with financing
of such projects and relating tasks

OUR FOCUS
Our law firm provides legal services in the following areas:

•

Commercial Law
•
Legal assistance in the area of commercial contracts including their
preparation, contracts relating to loans and financing and resolu-

Law of Business Companies and Corporate Governance

Complex legal advisory to business companies in connection with

tion of disputes regarding the contracts

corporate bodies, preparation and modification of articles of associ-

General Civil Law
•
Complex legal advisory in the area of civil law including contracts,

ation and similar documents, legal advisory in the area of protection

compensation of damages, protection of integrity of individuals,

of integrity and personality of business company and unfair com-

and in similar cases

a design of internal principles of its organization, assistance to their

petition, legal advisory in relationships between the company and
listed on capital markets, legal advisory in the area of law of holding

Dispute Resolution
•
Complex legal assistance regarding dispute resolution and admin-

groups and in the area of organization of general meetings

istrative proceedings

• M&A

Experience

nies (merges, divisions, changes of legal form) and during a sale or

From its formation, our law firm provided legal services in numer-

acquisition of ownership interests and shares in business compa-

ous transactions including, inter alia,

nies, including the advisory in the area of concentration of competi-

the following:

their shareholders, particularly in case of companies with shares

Legal advisory within various forms of merges of business compa-

tors
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advisory during restructuring of a company operating in
• Legal
the area of civil air transport
Legal advisory to developer in connection with preparation and
• realization
of brow field-type project
Legal advisory to company listed on numerous capital markets
• operating in the area of real estate in connection with its protection against minority shareholders

Legal advisory in the area of remuneration of top management
• and
corporate governance of company operating in the area of
petrochemicals

• of accounting software
Legal advisory to investors during their divestment of machin• ery
company operating in forging business and to investor
Preparation of complex contractual documentation to provider

during his acquisition of factory for production of textile components

• potential restructuring of international company engaged in the
Legal advisory in the area of insolvency law from perspective of

production of plastics and representation of international company during Czech insolvency proceeding as a creditor

Legal advisory during a dispute on invalidity of entry of enter• prise
into registered capital of company operating in telecommunications

advisory in court disputes with former employees of air
• Legal
carries relating to its restructuring
Legal assistance during restructuring of petrochemical com• pany
legal assistance in the area of employment law to
• aComplex
group of companies operating in the air transport
Legal assistance regarding contractual relationships to custom• ers
(including competition law aspects) of petrochemical company

VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ
ADDRESS:

URL:
E-MAIL:
PHONE:
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Husova 242/9
Prague 1
110 00
www.vcv.cz
info@vcv.cz
+420 222 220 775

Weil, Gotshal & Manges s.r.o.
advokátní kancelář
Firm Profile

In 2009, WEIL also received the prestigious award “Chambers
Europe Award for Excellence” for an international law firm active

WEIL Prague is a part of the international law firm WEIL, GOT-

in the Czech Republic after it had previously been awarded the

SHAL & MANGES which, besides the Czech Republic, is active in

same prize also in 2008. In 2008, the firm was also awarded the

the USA, Great Britain, France, Germany, Hungary, Poland, China

“Best Law Firm in the Czech Republic by Client Choice” award in

and United Arab Emirates. It employs more than 1,200 lawyers in

a prestigious survey organized globally among law firm clients by

20 offices worldwide.

International Law Office, an international independent Internet
portal. In late 2008, WEIL won the first year of the survey Law

WEIL has been providing legal services in the Czech Republic

Firm of the Year organized by EPRAVO.CZ in the Telecommunica-

since 1992 and ranks among the biggest law firms active in the

tions and Media category. Together with the firm’s offices in Po-

Czech market. The firm currently employs 60 highly qualified at-

land and Hungary, WEIL Prague received from Financial Times

torneys and articled clerks, all of them fluent in English.

/ Mergemarket the award “Best Law Firm in Central and Eastern
Europe in the field of M&A for 2007”. WEIL was further proclaimed

WEIL has regularly ranked among the best-rated law firms in the

by International Financial Law Review/Euromoney as the “Czech

Czech legal services market. Most recently it received “Corporate

Law Firm of the Year 2006” while having received the same award

Law Firm of the Year 2012 in Czech Republic” Award by Corporate

back in 2004.

INTERNATIONAL. It was named „Law Firm of the Year 2011” in
Mergers and Acquisitions (M&A) and Arbitration and Dispute Res-

WEIL’s leading position on the Czech legal services market in-

olution by EPRAVO.CZ and it got also grand prize in the last year´s

cluding, inter alia, its best ranking in the areas of mergers and

EPRAVO.CZ survey – „Law Firm of the Year 2011 for Czech Interna-

acquisitions, corporate law, banking, finance, capital markets

tional Law Firm“. WEIL Prague was together with Warsaw and Bu-

and dispute resolution, was also confirmed by independent stud-

dapest offices of WEIL named „CEE Legal Adviser of the Year 2011

ies published in internationally recognized publications such as

in M&A” by renowned Editor’s House Financial Times / Merger-

Chambers Global and Chambers Europe, The European Legal 500,

market. WEIL has received “Czech Law Firm of the Year 2011”

PLC Which lawyer? and IFLR 1000.

Award for an international law firm by prestigious international
magazine International Financial Law Review. WEIL received the

WEIL provides legal services in a wide range of legal areas such

“2010 Law Firm of the Year” Award in Mergers and Acquisitions

as mergers and acquisitions, corporate law, civil, commercial and

(M&A) and Arbitration and Dispute Resolution from EPRAVO.CZ.

labor law, financial law, administrative law and competition law,

Mergermarket selected WEIL as the most successful legal advisor

IT and intellectual property, public procurement, concessions and

in the field of mergers and acquisitions in the Czech Republic for

PPP projects. The firm has also advised on matters involving state

2009 measured by both the number and value of the transactions.

aid under EU law, drawing of financial resources from the EU’s
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funds and management and disposal of public assets. WEIL also

investor–state arbitrations in connection with subsidies for the

regularly represents clients in proceedings before courts, adminis-

production of electricity from solar radiation; disputes for dam-

trative authorities and arbitrators both in the Czech Republic and

ages resulting from alleged failure to ensure appropriate depths

abroad.

of water in the River Labe), Telefónica Czech Republic (various
disputes including disputes relating to the regulation of competi-

Mergers and Acquisitions

tion, including action for unlawful interference of the Office, actions for damages suffered by the breach of competition law), Odra

WEIL provides legal services in the field of mergers and acquisi-

River Basin Directorate (dispute for damages amounting to CZK

tions to a wide range of local and international clients and partici-

16 billion (inclusive of interest), allegedly suffered due to floods),

pates in the largest transactions in that area in the Czech Republic.

Road and Motorways Directorate of the Czech Republic (domestic arbitration proceedings involving D47 motorway, brought by

WEIL has been providing legal services to ČEZ in connection

EUROVIA CS), Regional Government of Ústí nad Labem (multiple

with a number of domestic and foreign transactions including,

disputes in connection with obligations to provide public trans-

for example, the selection of a partner for the construction of 2

portation services), ČEZ (international arbitration in connection

new units of the Temelín nuclear power plant, which has been

with a Bosnian project Gacko; disputes concerning deliveries and

the largest M&A transaction in the past decade in the Czech

prices of brown coal), brokerjet České spořitelny (arbitration in-

Republic. WEIL also provided legal services in connection with

volving on-line deals with investment tools), OSINEK and EVRAZ

an acquisition of a 100% shareholding in Energotrans and a 15%

VÍTKOVICE STEEL (dispute with a Czech subsidiary of Arcelor

shareholding in Teplárna Trmice (as a result of which ČEZ became

Mittal regarding the price for pig iron), Prague Airport (copyright

sole shareholder of Teplárna Trmice). As regards foreign transac-

litigation), Czech Railways (disputes for damages) or VÍTKOVICE

tions, WEIL provided legal advice to ČEZ in connection with the

HEAVY MACHINERY (arbitral litigation for damages caused by

sale of its 50% shareholding in German mining company MIBRAG

a breach of supply agreement).

and the acquisition of a 67% shareholding in a leading Polish wind
farms developer Eco-Wind Construction. It also acted as its advi-

Antitrust/Competition

sor for many other acquisitions in the Central, East and Southeast
Europe regions, including Germany, Poland, Romania and Turkey.

Legal services provided by WEIL in the field of antitrust/competi-

WEIL also currently provides legal services to ČEZ in connection

tion law span the whole spectrum of matters pertaining to that

with the contemplated divestment of Chvaletice, Počerady and

field. These include, in particular, general assessment of clients’

Dětmarovice power plants. WEIL’s major clients include also Gen-

conduct in light of competition law requirements, merger filings to

eral Electric, GE Money Group, EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, Czech

relevant competition authorities, state aid matters, or direct repre-

Railways or Unipetrol. WEIL has also provided consultancy servic-

sentation of clients before the Office for Protection of Competition

es to a number of private equity investors such as the U.S.-based

or the European Commission, especially in the area of restrictive

Summit Partners in connection with the acquisition of a minority

practices, including the respective judicial review procedures.

stake in AVAST Software or CCMP Capital Advisors of England in
the sale of the Nowaco Group.

WEIL represented, for example, Telefónica Czech Republic (proceedings before the Czech Office for Protection of Competition re-

Dispute Resolution and Arbitration

garding alleged abuse of dominant position, proceedings before
administrative courts regarding action for unlawful interference

WEIL provides legal consultancy and legal representation servic-

of the Office, disputes for damages allegedly suffered by a breach

es in judicial and arbitration proceedings for many major private

of competition law), Czech Railways in appellate proceedings

corporations, both local and foreign, as well as for public authori-

against a decision of the Czech Office for Protection of Competi-

ties. Given their financial scope and legal and factual complexity,

tion that imposed a fine for an alleged abuse of a dominant po-

these disputes rank among the most important ones in the Czech

sition, and in subsequent judicial review proceedings). ČEZ on

Republic.

a number of cases or projects (in such as the alleged abuse of
dominant position case in connection with lignite purchases or in

Among the major recent disputes dealt with by WEIL it is worth

proceedings seeking approval for concentrations, e.g., acquisition

mentioning, for example, the representation of the Czech Republic

of a 100% shareholding in Energotrans), AVE CZ in a large investi-

(international arbitration proceedings under bilateral treaties on

gation by Czech Office for Protection of Competition of the alleged

protection of investments, claims for damages or most recently

cartel in the waste disposal market and the market of the road
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cleaning, Czech Post (postal services issues), OMV Czech Repub-

and Motorways Directorate (Ředitelství silnic a dálnic) (public

lic in proceedings conducted by the Czech Office for Protection of

tenders for the modernization and construction of new sections of

Competition in connection with the alleged prohibited price-fixing

D1 and D3 highways), Czech Railways (public tender for delivery

concerted practices in the Czech fuel market and in the subse-

of 16 train units Railjet; public tender for delivery of train fuels,

quent judicial review proceedings or EVRAZ VÍTKOVICE STEEL.

a new institute of electronic auction was used in the tender), Water

Furthermore, WEIL advises on a regular basis Plzeňský Prazdroj

Infrastructure Administration (Ředitelství vodních cest) (proceed-

and SABMiller on various competition aspects of their activities

ings before the Office regarding alleged administrative offense),

in the Czech market.

KIC Odpady (public tender for construction works regarding “Regional Integrated Centre for Communal Waste Disposal in Moravi-

Banking and Finance

an-Silesian Region), Czech Post (public tender for information and
communication services for public administration in the Czech Re-

WEIL’s clients in the area include a number of Czech and interna-

public), Regional Government of Ústí nad Labem (public tenders

tional banks and financial institutions, as well as major corporate

for public bus transportation services), Capital City of Prague (in

clients, governmental entities and public authorities. WEIL ad-

connection with the intended construction and re-construction of

vised and/or advises Česká spořitelna, Citigroup, Deutsche Bank,

the new Prague subway line D).

Unicredit Bank or Goldman Sachs on various financial projects,
including structured finance, mezzanine or syndicated loans and

Telecommunications and Media

staple financing. Its corporate clients include ČEZ, EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, Czech Airlines and Prague Airport. WEIL’s team

WEIL has extensive experience in the telecommunications and

also provided legal consultancy to the AnaCap Financial Partners

media area, including, among others, issues such as pricing, li-

Group in connection with administrative proceedings seeking the

censing, regulation of using the radio frequency band spectrum,

Czech National Bank’s approval to acquisition of a qualified hold-

interconnection of telecom networks, universal services, special

ing in Banco Popolare Česká republika.

regulatory obligations relating to access to the network, as well
as experience in the area of general competition law regulation.

WEIL also participates in the negotiations over financing for large-

WEIL is also extensively experienced in the related issue of ensur-

scale projects implemented by public authorities, including for ex-

ing the relevant services, particularly in relation to transactions

ample legal advice to Dopravní podnik hlavního města Prahy on

involving the purchase of supplies, services and software in tech-

financing for the planned construction of a new line D of Prague’s

nological area.

subway and its inaugural short term note program for the acquisition of new trams or to the Ministry of Transport on financing of its

A major and long-standing client of WEIL in the area of telecoms

PPP projects, e.g. construction and subsequent maintenance and

is the largest Czech telecoms company Telefónica Czech Republic.

operation of a part of the D3 Motorway.

WEIL regularly advises Telefónica on a broad range of telecoms
regulation and competition issues. WEIL also represents that

WEIL’s team also provided legal services to its clients within the

company in a number of legal proceedings and proceedings be-

capital markets area. Weil participated in the US offering of ČEZ’s

fore administrative authorities, in proceedings dealing with, for

bonds under Rule 144A, the offering of ČEZ’s Euro bonds under

example, interconnection pricing, compensation for the provision

its EMTN program or initial public offering of Edwards’s shares

of universal services, and in proceedings conducted by the Office

on the NASDAQ stock exchange in New York. WEIL also advised

for Protection of Competition and the Czech Telecommunications

to ČEZ in connection with its Euro bonds exchange and tender

Office.

offers.

•

Public Procurement / Projects
WEIL has a long-standing experience in providing legal services
in the field of public procurement to major Czech contracting au-

Weil
ADDRESS:

thorities. WEIL currently provides legal consultancy to ČEZ in
connection with the largest-ever public procurement in Czech
history – completion of the Temelín nuclear power plant. Public
procurement clients advised by WEIL further include the Roads

URL:
E-MAIL:
PHONE:

Křížovnické nám. 193/2
Prague 1
110 00
www.weil.com
karel.muzikar@weil.com
+420 221 407 300
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Weinhold Legal
Weinhold Legal was established in 1996 and we currently boast

Weinhold Legal is the only law firm active in the Czech market

a team of almost fifty Czech, Slovak and foreign lawyers, bringing

which holds a security clearance from the National Security Au-

together the international know-how and a detailed knowledge of

thority, which allows access to classified information. This is

the local legal environment. We have offices in Prague and Bratis-

evidence of our marked careful approach to confidentiality issues

lava and cooperate with international law firms represented in all

and our capacity to realise large projects in the public sector.

economically significant jurisdictions. Weinhold Legal is ranked
amongst the largest international law firms in the market.

Weinhold Legal has been certified as compliant with the ISO
27001:2005 (Information Security) requirements and with certifi-

Weinhold Legal provides legal services in the following areas:

cation ISO 9001:2008 (Management system). The certificates have

• Litigation and Arbitration
• Mergers & Acquisitions
• Competition Law
• Corporate and Commercial Law
• Real Estate
• Restructuring and Insolvency
• Public and Private Procurement
• Intellectual Property
• Labour Law
• IT, Media and Telecom
• Regulatory and Government Affairs
•

Mergers & Acquisitions Law Firm of the Year in the
• 2012
Czech Republic

Weinhold Legal team members actively contribute to new legis-

Weinhold Legal has been selected by Corporate Intl. Magazine Le-

lation, particularly in commercial and financial services law and

gal Awards 2012 as the „2012 Mergers & Acquisitions Law Firm of

provide valuable input concerning the work of organisations oper-

the Year“ in the Czech Republic.

Banking, Finance and Insurance

ating in the capital markets sector. Our lawyers are authors of numerous publications and regularly lecture and make presentations
at professional conferences and workshops.

been issued to Weinhold Legal by one of the most renowned international certification authorities, Det Norske Veritas and are
another confirmation of the outstanding quality of services which
Weinhold Legal provides. Weinhold Legal is one of only few law
firms in the Czech Republic to have been awarded the ISO certificates.
Below are some comments made on Weinhold Legal and our
awards in the specialised legal press and respected legal guides
to law firms in Europe and worldwide:

• Chambers Europe Awards for Excellence 2012

Weinhold Legal has been shortlisted for „Chambers Europe
Awards for Excellence 2012“ for the Czech Republic.

An outstanding quality of our practice is our close cooperation
with leading tax, accounting and corporate finance specialists. As

• Finance Monthly Global Awards 2012

a result, we are in a superior position to provide comprehensive so-

Weinhold Legal was selected as the winner of the „Finance Month-

lutions to business questions and to manage, implement and close

ly Global Awards 2012“ in the category of Corporate Governance

transactions in which legal, tax, accounting and financial advice

Law Firm of the Year, Czech Republic.

are closely interrelated.
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Equity and Full Service Law Firm of the Year
• Private
2011 in Czech Republic

M&A Law Firm of the Year 2010
•
Weinhold Legal was selected as the “M&A Law Firm of the Year”

Weinhold Legal was selected as the „Private Equity Law Firm of

for the Czech Republic by the UK magazine ACQ as part of its

the Year“ and the „Full Service Law Firm of the Year“ in Czech Re-

Country Awards 2010.

public by the UK magazine ACQ as part of its Global Awards 2011.

•

Acquisition International Legal Award 2011

Law Firm of the Year 2010
•
Weinhold Legal was the shortlisted in the categories of Labour

Weinhold Legal was selected as the “Acquisition International

Law, Public Procurement and Tax Law for the “Law Firm of the

Legal Award 2011” in the category “Outsourcing Law Firm of the

Year 2010” organized by the publisher epravo.cz under the auspic-

Year” and “Environmental Law Firm of the Year” in the Czech Re-

es of the Czech Bar Association.

public.

•

DealMakers Global Award Winner 2011

The Lawyer European Awards
•
Weinhold Legal was shortlisted for the “Central European Law

Weinhold Legal was selected as the „DealMakers Global Award

Firm of the Year 2009” organised by the prestigious magazine The

Winner 2011“ in the category of Law Firm of the Year – Mergers

Lawyer.

& Acquisitions, Banking & Finance and Real Estate in the Czech
Winner 2011“ in the category of Mergers & Acquisitions Law Firm

The Law Firm of the Year 2009
•
Weinhold Legal was shortlisted in the categories: Restructuring

of the Year in the Czech Republic.

and Insolvency, Real Estate/Development and Labour Law in the

Republic and Slovak Republic and as the „DealMakers Law Award

•

competition “The Law Firm of the Year 2009” organised by the pubFinance Monthly Law Award 2011

Weinhold Legal was selected as the winner of the „Finance
Monthly Law Award 2011“ in the category of M&A Law Firm of the
Year, Czech Republic.

•

lisher epravo.cz under the auspices of the Czech Bar Association.

• The Law Firm of the Year 2008
Weinhold Legal was selected as the “The Law Firm of the Year

Law Firm of the Year 2011

2008” in the Competition Law category in the first year of a com-

Weinhold Legal was selected among recommended law firms in

petition organised by the publisher epravo.cz under the auspices

the categories Mergers and Acquisitions, Banking and Finance

of the Czech Bar Association. Forty five leading law firms were

and among highly recommended in the categories Restructuring

polled as the basis for the awards. Furthermore, Weinhold Legal

and Insolvency, Labour Law and Dispute Resolution and Arbitra-

was short-listed in majority of the categories, being a runner up

tion in the competition „Law Firm of the Year 2011“ organized by

also in Corporate Law, Real Estate/Development, Mergers & Ac-

the publisher epravo.cz under the auspices of the Czech Bar As-

quisition and Labour Law.

sociation.

•

Corporate Intl. Magazine Legal Award 2010

The European Legal 500:
•
Ranked in Banking and Finance and Capital Markets, Corporate

Weinhold Legal was selected by Corporate Intl. Magazine Legal

and M&A, Dispute Resolution, Technology, Media & Telecoms,

Award as the International/Cross Border and Corporate Govern-

Real Estate & Construction and Tax.

ance Law Firm of the Year in the Czech Republic, 2010.

•

“The banking team at Weinhold Legal v.o.s is ‘very professional,
Corporate Intl. Magazine Global Awards 2010

commercial, efficient and responsive’...”

Weinhold Legal was selected by Corporate Intl. Magazine Global
Awards as the Mergers & Acquisitions Law Firm of the Year in the

“The ‘excellent’ Weinhold Legal v.o.s in Prague is ‘very flexible and

Czech Republic, 2010.

customer-orientated’, according to clients, with partners Daniel

• Europe

Weinhold and Pav Younis leading a corporate practice...”

Private Funds Law Firm of the Year 2010/ Eastern
“Milan Polák is representing Komerční banka in various large cas-

Weinhold Legal was selected as the “Private Funds Law Firm of

es, while the firm continues to represent the Czech State against

the Year” for Eastern Europe by the UK magazine ACQ as part of

three separate claims amounting to billions of Czech crowns fol-

its Global Awards 2010.

lowing tender processes launched by the Ministry of Finance.”
www.epravo.cz I EPRAVO.CZ I 285

“The property and construction team at Weinhold Legal v.o.s

vency, Outsourcing and IT, Environment, Competition/anti-trust,

worked on numerous multimillion-Euro transactions in the last

Directors duties and liabilities, Tax, Media and Telecoms.

year, and is preferred adviser to a number of leading Irish banks in
respect of their Czech real estate acquisitions. The team ‘displays

Partners Daniel Weinhold, Pav Younis, Thilo Hoffmann and Milan

a strong commercial awareness’ and ‘knowledge of the sector’, cli-

Polák are highly recommended in Banking and Finance, Private

ents say.”

Equity/Venture Capital, recommended in Corporate/M&A, recognised in Directors duties and liabilities, Tax litigation matters

“…team led by Martin Lukas has acted on a large number of acqui-

(DW), highly recommended in Real Estate and recommended in

sitions for internet and telecoms service providers. The firm has

Corporate/M&A (PY),highly recommended in Outsourcing, recog-

handled major projects for Slovak Telekom...”

nised in Restructuring & Insolvency (TH), highly recommended in
Labour and Employee Benefits (MP).

“…Weinhold Legal v.o.s is frequently engaged to advise clients on
significant tax litigation matters. Recent work includes advice on

Highly recommended lawyers are: Věra Filkuková in Capital Mar-

a significant VAT litigation case relating to treasury operations of

kets, specifically in debt and equity, Dušan Kmoch in Environ-

energy companies.”

ment, Martin Lukáš in Media and Telecom, David Emr in Competition/anti-trust, Tomáš Čermák in Competition/anti-trust.

“…Pav Younis works on Slovak banking matters, where the firm’s
clients are ‘very satisfied’...”

• Global Counsel 3000:

“… highly regarded local firms include Weinhold Legal, which has
“Weinhold Legal, v.o.s. provides clients with a ‘very satisfactory’
service in corporate work in Bratislava. ….work for Slovak Telekom
on its privatisation and advice to Enel as the winning bidder in the

a growing profile.”

• Chambers Europe/Chambers Global:

Slovak Republic’s largest privatisation project…” “Weinhold Legal

Ranked for the areas of Corporate/M&A, Banking & Finance, Dis-

is also recommended, a local commercial firm that has access to

pute Resolution, Employment, Intellectual Property, Restructuring

an impressive international client base.” “Weinhold is particularly

& Insolvency and Real Estate.

active in the energy sector.”
“Sources praise this local heavyweight for its “timely and consist“At Weinhold Legal, the partners are praised for being ‘very cus-

ently high-quality service.”

tomer-orientated’.”
Commercially minded and astute, the modestly sized but unfail“…Clients praise the consistency of the firm’s team, and say their
advice is always ‘well articulated’.”
“Weinhold Legal v.o.s’s real estate team is the preferred adviser to
a number of Irish banks in their lending to real estate developers in
the Czech Republic, including Anglo Irish Bank, Allied Irish Bank,
Investec Ireland, First Active and Bank of Scotland (Ireland).”

ingly proficient team of trial lawyers at Weinhold Legal continues
to obtain significant mandates.
The combined offices in Bratislava and Prague offer investors an
“excellent platform for legal assistance in the region.” Clients describe the five-lawyer team in the Slovakia branch as “businessoriented, flexible and adroit in solving problems.”
“This practice deserves its ranking given its tremendous deal re-

“Clients include Citibank, Investec, Erste Bank and Commerz-

cord over the past year.”

bank…..”
“The firm is steadily growing in prominence and successfully act“Weinhold Legal v.o.s’s disputes practice works for clients inclu-

ed on two market-defining deals in both the Czech Republic and

ding DaimlerChrysler and SABMiller.”

Slovakia. The “versatile” team acts regularly for important players

• PLC Which lawyer?:
Weinhold Legal is highly recommended in Banking and Finance,

in the energy, utilities and petrochemical sectors. In addition to
general corporate work, the group demonstrates a growing expertise in banking and capital markets.”

and recommended in Capital Markets, Corporate Real Estate, Dispute Resolution, Labour and Employee Benefits, Mergers & Acqui-

“The firm’s Bratislava and Prague offices work closely together….

sitions, Private Equity/Venture Capital, Restructuring and Insol-

the preferred adviser to several Irish banks...”

286 I EPRAVO.CZ I www.epravo.cz

“The firm has had a very successful year, due to its involvement in one

World’s Leading Lawyers) – partner Daniel Weinhold ranked as an

of the largest privatisations in the country. The team’s involvement

expert lawyer in Banking.

in the privatisation of the market’s dominant electricity producer attracted unanimous praise from clients and peers, and significantly

“The team has seen an increase in the number of instructions from

boosted its standing in the market. In addition to its representation of

larger clients; this year, for example, it advised Italian energy com-

Enel, the winning bidder for the 840 million privatisation of Sloven-

pany Enel on its successful 840 million bid for Slovakian electric-

ské elektrárne, it also assisted a number of international corporations

ity company Slovenské elektrárne.”

in the establishment of their businesses in Slovakia.”
“Weinhold Legal advised DBG, a private-equity fund, in relation to
“Clients recommended the firm for its business-oriented approach.

the financing of its acquisition of Vues Brno and assisted it in the

It remains a well-respected choice for international entities seek-

subsequent negotiation of the financing documentation. The firm

ing advice on inbound investment.”

was also consulted by HVB Bank on an acquisition loan agreement and the formulation of its security documents.”

“ A “one-stop shop,” Weinhold Legal is recommended for general
corporate and M&A work in both the Czech Republic and Slovakia.

“Weinhold Legal experienced an active year, and with a reputable

“They handle everything from due diligence and finance to the

client list that boasts some of the world’s leading companies in-

execution of a transaction,” say clients….”

cluding ABN Amro, Accenture, Anglo Irish Bank, Chevron Texaco,
and DaimlerChrysler Bank. It advised the Ministry of Defence on

…..sources continue to praise this “ambitious team” for its broad

a multi-billion Czech koruna agreement just before the privatiza-

corporate and commercial coverage.

tion of Aero Vodochody, an aircraft producer. Weinhold advised Indian automobile manufacturer Ashok Leyland, part of the Hinduja

This local firm is a popular choice among domestic and internation-

Group, on the acquisition of the entire truck production business

al banks for syndicated loans and real estate financing. Handles

of a large automotive company. In another pan-European transac-

a broad range of commercial disputes and boasts particular exper-

tion, the firm worked on behalf of International Railway Systems

tise in labour, tax and competition issues. Peers highlight the firm’s

in the acquisition of Vagónka Studénka, a railcar producer, togeth-

work for the Czech state in international investment disputes.

er with several related smaller companies. Leading lawyers: Dan-

•

iel Weinhold, Dušan Kmoch.”
European Legal Experts:

Weinhold Legal is recommended in Banking and Finance, Capital

“Weinhold Legal had a strong year and is becoming a more po-

Markets, Insolvency and Corporate M&A, Dispute Resolution, Real

tent force in banking and finance in the Slovak Republic. Tomáš

Estate, IP, IT and Telecoms. Partners Daniel Weinhold, Pav Younis,

Čermák is recommended as leading lawyers in the area of M&A

Thilo Hoffmann and Milan Polák and senior attorney Věra Filku-

acquisitions.”

ková, Dušan Kmoch and Martin Lukáš ranked in the areas of Banking & Finance (DW, PY, VF), Corporate and M&A (DW, PY, TH, DK)

“Weinhold Legal has a strong insolvency practice, and the last year

and Dispute Resolution (MP, DW, PY), Real Estate (PY), IP, IT and

was a fruitful period for the firm. It represented Ashok Leyland on

Telecoms (ML) In Slovakia, partner Daniel Weinhold and senior at-

its acquisition of a distressed company’s truck production business,

torney Tomáš Čermák ranked in the area of Corporate and Finance.

and this deal included a number of bankruptcy and forced-execution matters. It also participated in the closure of one of the largest

“Weinhold Legal has a sizeable M&A team that provides good

retail chains, Elektrocity, and acted for an American investment

service and experience. Clients comment that the department’s

bank on bids for non-performing loans and advised it on portfolio

lawyers are very professional, and know international legislation.”

management. On the restructuring front, the firm worked for Siemens on the spin-off of its remaining business into a new entity,

“One of the largest law firms in the Slovak Republic, it has some

forming a Czech Nokia-Siemens subsidiary. In another case, Wein-

excellent banking clients.”

hold worked on the restructuring and merger of the Drinks Union

•

Group, valued at 3.5 billion. In addition to the above deals, the firm
IFLR 1000:

was engaged in a large number of corporate restructuring proce-

Weinhold Legal is recommended in Banking and Project Finance,

dures, including liquidation proceedings. It also dealt with various

Capital Markets, Mergers & Acquisitions, Restructuring and In-

bankruptcy matters for clients such as ICAP, Komerční banka, So-

solvency. Expert Guides (The Legal Media Group Guides to the

ciété Générale, developers and private investors.”
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roku (The Lawyer of the Year) epravo.cz/Czech
• Právník
Bar Association:
Partner Daniel Weinhold ranked second in the category Banking and second in the category Finance of the Právník roku 2005
competition organised by epravo.cz under patronage of the Czech
Bar Association, and as a runner-up in the category of Financial
and Banking Law and in the category of Commercial Law of the
Právník roku 2007.

• European Counsel magazine:

“… one of the fastest growing law firms in the country”
International Who’s Who of Private Funds Lawyers
• The
2010
Daniel Weinhold is the only lawyer from the Czech Republic
ranked among 248 experts across 31 jurisdictions as leaders in the
field of private funds law.
International Who’s Who of Merger & Acquisition
• The
Lawyers 2011
Daniel Weinhold is one of only five lawyers from the Czech Republic ranked among 592 experts across 31 jurisdictions as leaders in
the field of mergers & acquisitions.
International Who’s Who of Project Finance
• The
Lawyers 2012
Daniel Weinhold is one of only two lawyers from the Czech Republic ranked among the leaders in the field of project finance.

• The International Who’s Who of Banking Lawyers 2012

Daniel Weinhold is one of only six lawyers from the Czech Republic ranked among the leaders in the field of banking.
International Who’s Who of Commercial Litigators
• The
2012
Daniel Weinhold is one of only two lawyers from the Czech Republic ranked among the leaders in the field of commercial litigation.

• AmCham Wings Award 2011

Daniel Weinhold became the first ever holder of the AmCham
Wings Award by the American Chamber of Commerce.

Weinhold Legal
ADDRESS:

URL:
E-MAIL:
PHONE:
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Karlovo nám. 10/2097
Prague 2
120 00
www.weinholdlegal.com
wl@weinholdlegal.com
+420 225 385 333

ŽIŽLAVSKÝ & PARTNERS,
Law office – Insolvency
administrators
The law office ŽIŽLAVSKÝ A PARTNEŘI was established in 1991.

Experts’ Council at the Insolvency Administrators Association. In

It has had the corporate form since 2008. For twenty years we have

the Law Firm of the Year 2012 competition we were rated a highly

been focusing on insolvency, restructuring, acquisitions and related

recommended law office in the specialist Restructuring and Insol-

litigation. A high degree of specialisation enables us to provide ef-

vency category.

ficient legal services of a higher quality in a shorter time.
Experience
We make use of the experience and potential of our law office as

We have twenty years of experience. We make use of our experi-

well as the companies in our group:

ence of many hundreds of restructurings, insolvency proceedings

• IS ŽIŽLAVSKÝ v.o.s., insolvency administrators with the
• special licence
Institut insolvence v.o.s., insolvency administrators
• Mr.
Adam Sigmund, insolvency administrator with the special
• licence
Mr. Petr Ševčík, insolvency administrator
• IDOLO
a.s., auctioneer with licence to perform public auctions
•
Žižlavský a partneři, law office

and court-ordered reorganisations, on which we have worked as
attorneys at law or insolvency administrators. We know how the
Czech legal system and insolvency proceedings work in practice.
We can not only think reasonably, but, in particular, act reasonably.
Teamwork
Our team comprises not only attorneys at law, but also active insolvency administrators. We work with tried-and-tested tax advisors,
auditors, experts, advisors, interim managers and experts in turnaround management. For each case we form an established and re-

We have a professional responsibility insurance up to 100,000,000

liable team led by an experienced law office partner or insolvency

Czech crowns. We speak Czech, English, German and French.

administrator with the special licence.

OUR VALUES

Trustworthiness
Throughout our existence we have been independent of interna-

Professionalism
Members of our team have a university education, legal qualifica-

tional and any other structures. The only thing we defend is our cli-

tions, and qualifications as insolvency administrators with the spe-

Bar Association’s board of directors. As attorneys at law we comply

cial licence to deal with bankruptcies of large businesses, banks

fully with the Code of ethics of the Czech Bar Association. We are

and financial institutions. We chair the Special section of the Czech

members of the Insolvency Administrators Association. Trustwor-

Bar Association for insolvency law and we are members of the

thiness is the basis of our work.

ents’ interests. The firm’s leading partner is a member of the Czech
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REFERENCE TRANSACTIONS
Our clients include important corporations in the banking sector,
industry, chain stores, hotels, co-operative associations, developers and property traders, as well as other companies, individual
businessmen and investors. As far as concerns most cases, we are
bound by a duty of confidentiality. However, we can give the following references from insolvency proceedings that are published in
the public Insolvency register:

Reorganisation of the textile company SAMETEX with the con• cept
of fully satisfying creditors;
Insolvency proceedings of KUTNÁ HORA HOSPITAL and the
• filing of opposing plaints totalling hundreds of millions Czech
crowns (against statutory body, controlling person etc.);

representation of a leading creditor during the reorganisa• Legal
tion of LOGURAN;
International insolvency proceedings of the development com• pany
ECM China Investments, including winding-up procedures in Hong Kong with overlaps to other countries (Singapore);

• in a successful claim worth billions of Czech crowns in the insol- • ceedings of TENZO;
vency proceedings of PA EXPORT (ŠKODAEXPORT);
Insolvency proceedings of the agricultural company SUGAL
• and
keeping the company running in bankruptcy;
Insolvency proceedings of the metallurgy and engineering com• pany PILSEN STEEL with the arrangement of loan financing in Separate
insolvency administration during reorganisation of the
• engineering
insolvency worth hundreds of millions of Czech crowns;
company ČKD Kutná Hora for group reasons;
Separate insolvency administration of BESTSPORT (owner of
Legal representation of a debtor in insolvency proceedings of
• the O2 Arena) due to it being part of the SAZKA group;
• the airlines CZECH CONNECT AIRLINES.
Legal representation of the creditor ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA

Legal representation of a secured creditor in bankruptcy pro-

OUR TEAM FOR INSOLVENCY AND RESTRUCTURING
Michal Žižlavský, JUDr.
attorney-partner | insolvency administrator
head, corporate team
michal@zizlavsky.cz

Hana Himmatová, Mgr.
attorney-partner | insolvency
administrator
supervisor, private persons team
himmatova@zizlavsky.cz

Adam Sigmund, Mgr.
attorney-partner | insolvency administrator
supervisor, corporate team
sigmund@zizlavsky.cz

Kateřina Mračíková, JUDr.
attorney
member, corporate team
mracikova@zizlavsky.cz

Petr Ševčík, JUDr. Ing.
attorney | insolvency administrator
tax advisor
sevcik@zizlavsky.cz

Martina Suchomelová, Mgr.
attorney
member, corporate team
suchomelova@zizlavsky.cz
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Michal Beran, Mgr.
attorney
member, corporate team
beran@zizlavsky.cz

Petr Veselý, Mgr.
attorney
member, corporate team
vesely@zizlavsky.cz

Anna Dvořáková, Mgr.
attorney
member, corporate team
dvorakova@zizlavsky.cz

Zbyněk Petr, JUDr.
lawyer
member, private persons team
zbynek.petr@zizlavsky.cz

Klára Žižlavská, Mgr.
lawyer
member, corporate team
klara@zizlavsky.cz

Tereza Čechová
insolvency manager
member, private persons team
cechova@zizlavsky.cz

Twenty years of practical experience

ŽIŽLAVSKÝ & PARTNEŘI
ADDRESS:

URL:
E-MAIL:
PHONE:

Široká 5
Prague 1
110 00
www.zizlavsky.cz
ak@zizlavsky.cz
+420 224 947 055
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Zkušený partner pro øešení
insolvence a restrukturalizace
velkých a støedních podnikù

w w w. z i z l a v s k y. c z

Neučte se jako
před 100 lety
Výuka jazyků s iPadem
individuální hodiny
zábavné workshopy
telefonáty v cizím jazyce
aplikace ALApp v iPadu
angličtina, obchodní angličtina,
speciﬁcká angličtina dle studentova zájmu
francouzština, čeština pro cizince

www.ala.cz

asociace insolvenčních správců

seznam insolvenčních správců
centrální evidence prodejů
garance odbornosti
důvěryhodnost
profesionalita

www.asis.cz

tajemnik@asis.cz

www.novavoice.cz

...už nepoužívám klávesnici, jenom diktuji...

PROFESIONÁLNÍ SOFTWARE PRO
PěEVOD MLUVENÉHO SLOVA DO TEXTU

Consulting Company Novasoft a.s., Cedrová 1236, 252 42 Jesenice u Prahy, tel.: 261 220 064, email: novavoice@ccnovasoft.cz

Please sip Hennessy responsibly. www.pijsrozumem.cz
www.hennessy.com

Vítejte ve světě,

který není pro všechny.

www.privileq.cz

